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Janina Leskiewiczowa (1917-2012)
Dn. 7.07.2012 r. zmarła w Warszawie prof. Janina Leskiewiczowa, wybitna badaczka
historii struktur społecznych, znawczyni dziejów ziemiaństwa polskiego. Janina Le
skiewiczowa urodziła się 15.09.1917 r. w Olszanie na Ukrainie (pow. zwinogrodzki),
jako córka Stanisława Gawińskiego i Adeli ze Stecewiczów. Jej ojciec Stanisław Ga
wiński, prawnik, absolwent Uniwersytetu Kijowskiego, był adwokatem w Kijowie,
a w czasie wojny pracował w administracji dóbr Marii Branickiej. Dom jej dziadków,
Romualda i Julii z Formińskich Gawińskich, był ważnym ośrodkiem życia kultural
nego i towarzyskiego w Kijowie pocz. XX w. Po rewolucji Janina Leskiewiczowa
z rodziną przeniosła się do Polski i osiedli na stałe w Warszawie. W 1935 r. Jani
na zdała maturę w Gimnazjum im. J. Słowackiego. W gimnazjum działała aktywnie
w harcerstwie. W paź dzierniku 1935 r. rozpoczęła studia historyczne na Wydziale
Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W styczniu 1939 r. otrzyma
ła tytuł magistra filozofii w zakresie historii gospodarczo-społecznej. Pracę magi
sterską („Przywileje książęce i królewskie dla Warszawy i mieszczan warszawskich
(do 1572 r.)”) napisała pod kierunkiem prof. Stanisława Arnolda. Jeszcze będąc
na studiach podjęła pracę w Muzeum Narodowym, jako przewodnik po wystawach
(1.10.1938-30.06.1939). W czasie wojny udzielała lekcji prywatnych, a od września
1943 do czerwca 1944 r. uczyła historii w Miejskiej Szkole Handlowej przy ul. Baga
teli 8. Od kwietnia 1945 do 30.06.1946 r. miała zajęcia w Państwowym Gimnazjum
i Liceum Handlowym przy ul. Górnośląskiej1. Od 1.01.1946 r. objęła funkcję star
szego asystenta u prof. Stanisława Arnolda w Seminarium Historii GospodarczoSpołecznej na UW. Dn. 6.12.1949 r. uzyskała na Wydziale Humanistycznym UW
tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy pt. „Pracownicy umysłowi
Warszawy w latach 1864-1870”2. W roku akademickim 1948/49 prowadziła cwiczenia z historii gospodarczo-społecznej w Wyższym Studium Nauczycielskim, a w la
tach 1951-1952 dla studentów Wydziału Socjologicznego UW W grudniu 1952 r.
została adiunktem. W styczniu 1953 r. przeszła do pracy w Instytucie Historii PAN
(IH PAN)). Dn. 27.05.1955 uzyskała tytuł docenta. Od 1956 r. podjęła współpracę
z Instytutem Historii Kultury Materialnej, m.in. kierowała w tym Instytucie w latach
1956-1961 Pracownią Historią Rolnictwa i Hodowli. Była współredaktorem „Kwar
talnika Historii Kultury Materialnej” (1955-1970) i redagowała od 1958 r. wydaw
nictwo „Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego”. 27.07.1966 r. otrzymała tytuł
profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych. W 1969 została kierownikiem
Pracowni Badań Struktur Społecznych w IH PAN (do 1975). Dn. 3.02.1983 r. otrzy
mała tytuł profesora zwyczajnego. Przez wiele lat była członkiem Rady Naukowej IH
PAN. Pracowała również w Polsko-Węgierskiej Komisji Historycznej przy Wydziale
Nauk Społecznych PAN (współprzewodnicząca 1970-1987) i Komisji Koordynacji
Badań nad Dziejami Wsi (przewodnicząca 1969-1980). Działała także w Polskim
1 Szkoła ta powstała na bazie Miejskiej Szkoły Handlowej (ul. Bagatela 8).
2 Uzupełniona wersja tej pracy ukazała się drukiem pt. Warszawa i jej inteligencja p o powstaniu stycznio
wym 1864-1870, Warszawa 1961.
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Towarzystwie Historycznym (członek honorowy od 1991) i w Towarzystwie Miłośni
ków Historii (prezes 1989-1990). Była współorganizatorką Studium Kultury Chrze
ścijańskiej przy kościele św. Trójcy w Warszawie w latach 1984-1998. Była aktywnym
członkiem „Solidarności”, wspierającym nie tylko różne inicjatywy kulturalne i na
ukowe, ale też pomocowe dla pracowników i doktorantów IH PAN. Została również
członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. W 30.11.1987 r. prze
szła formalnie na emeryturę, ale nie przerwała swojej pracy w IH PAN. Regularnie
uczestniczyła w zajęciach Pracowni Dziejów Klas Posiadających prowadzonej przez
prof. Ryszarda Kołodziejczyka. Prof. Leskiewiczowa była odznaczona Złotym Krzy
żem Zasługi (1956) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (27.12.2011).
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Janina Leskiewiczowa swoje badania początkowo skoncentrowała na zagadnie
niu położenia ludności wiejskiej i gospodarki wielkiej własności w okresie X V IXIX w. Odrębnych pozycji książkowych wydała niewiele, ale była redaktorem lub
współredaktorem ponad 30 tomów wydawnictw seryjnych, zbiorowych, o charakte
rze źródłowym lub monograficznym. Opublikowała także wiele artykułów, recenzji,
biogramów itd. Jej bibliografia naukowa liczy ponad 170 pozycji3. Wśród nich bardzo
ważne miejsce zajmuje słownik Ziemianie polscy X X wieku. Chociaż nigdy nie uwa
żała się za autorkę pomysłu słownika, który przypisywała Antoniemu Arkuszewskie
mu, oddanemu współpracownikowi zespołu naukowego zajmującego się dziejami
ziemiaństwa polskiego, a później Redakcji Ziemian... Niestety nie doczekała druku
niniejszego tomu Ziemian polskich X X wieku. Od dawna już planowała, że będzie
to tom jubileuszowy podsumowujący serię, zaopatrzony w spisy oraz indeksy dla ca
łości. Pani Profesor nie lubiła biurokracji i zbędnych formalności, dlatego zespół,
który stworzyła i prowadziła, nigdy nie miał charakteru oficjalnej struktury, stałych
terminów zebrań, hierarchii, planów, sprawozdań itd. Idealnie wpisywał się w epokę
w jakiej musiał działać. Do końca lat siedemdziesiątych nie było w PRL możliwości
na studia nad dziejami „klasy obszarniczej”. Dopiero zielone światło zapaliło się
podczas odwilży na początku lat 80. Prof. Leskiewczowa szybko wykorzystuje ten
moment i uzyskuje od dyrekcji Instytutu Historii PAN pozwolenie na powołanie ze
społu naukowego i rozpoczęcie badań nad ziemiaństwem. Przygotowuje ankietę na
podstawie, której zaczyna wśród dawnych właścicieli ziemskich i ich rodzin zbierać
relacje i inne dokumenty historyczne. W pierwszych kontaktach ze środowiskiem zie
miańskim pomaga jej prof. Maria Dembińska, która staje się też w następnych latach
aktywnym uczestnikiem całego zespołu. Z czasem do współpracy wciąga innych pra
cowników naukowych, swoich doktorantów i przedstawicieli rodzin ziemiańskich4.
W latach 80. działalność zespołu skupiała się na zbieraniu relacji (ankiet), dokumen
tacji archiwalnej, przygotowaniu tekstów źródłowych do druku i pisaniu opracowań
naukowych. Pierwszym plonem pracy były trzy tomy studiów pod redakcją Janiny
Leskiewiczowej5. Równolegle niektórzy współpracownicy samodzielnie publikują
różne materiały warsztatowe związane z tematyką ziemiańską6. Nowa rzeczywistość
3 Bibliografię prac prof. Janiny Leskiewiczowej opublikowałem w: O polskich elitach raz jeszcze. Studia
ofiarowane Profesor Jamnie Leskiewiczowej z okazji dziewięćdziesiątych urodzin, Warszawa 2007, s. X V XXXII.
4 W pracach zespołu ziemiańskiego prof. Janiny Leskiewiczowej uczestniczyli, m.in. Antoni Arkuszewski,
Dezydery Chłapowski, Maria Dembińska, Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Witold Hake, Krzysz
tof Jasiewicz, Barbara Konarska, Maria Kruczkowska, Wojciech Roszkowski, Danuta Rzepniewska, Szy
mon Rudnicki, Jerzy Szczepański, Jan Marian Włodek, Dorota Zamoyska.
5 Ziemiaństwo polskie 1795-1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi, Warszawa 1985, ss. 310; Ziemiaństwo polskie 1920-1945. Zbiór prac o dziejach warstwy i ludzi, Warszawa 1988, ss. 368; Społeczeństwo polskie
XVIII i X IX wieku. Studia o rodzinie, t. 9, Warszawa 1991, ss. 411.
6 Tadeusz Epsztein i Sławomir Górzyński zaczynają wydawać: Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej
w roku 1930. Województwo białostockie, Warszawa 1990, ss. 24; Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej
w roku 1930. Województwo kieleckie i krakowskie, Warszawa 1990, ss. 43; Spis ziemian Rzeczypospolitej
Polskiej w roku 1930. Województwo lubelskie i lwowskie, Warszawa 1990, ss. 55; Spis ziemian Rzeczypospo
litej Polskiej w roku 1930. Województwo stanisławowskie i tarnopolskie, Warszawa 1991, ss. 39; Spis ziemian
Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo warszawskie, Warszawa 1991, ss. 80; Spis ziemian Rze
czypospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo poznańskie, Warszawa 1992, ss. 54; Spis ziemian Rzeczy
pospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo poleskie i wołyńskie, Warszawa 1996, ss. 76. Opublikowali
również razem: Kazimierza Pułaskiego, Kronikę polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy,
t. 2, Warszawa 1991, ss. I-XV, 269.
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polityczna po 1989 r. pozwala na realizację projektu ziemiańskiego słownika biogra
ficznego. Z szerszego grona uczestników zespołu ziemiańskiego powstaje komitet
redakcyjny wydawnictwa, do którego oprócz prof. Leskiewiczowej, weszli: Antoni
Arkuszewski, Maria Dembińska, Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński i Barbara
Konarska. W następnych latach do komitetu dołączy jeszcze Stanisława Ciepłowska
i prof. Ryszard Kiersnowski. Pierwszy zeszyt słownika ukazał się drukiem w końcu
października 1992 r., a kolejne części wydawano cyklicznie co 2, a następnie co 3 lata:
1994 (II), 1996 (III), 1998 (IV), 2000 (V), 2002 (VI), 2004 (VII), 2007 (VIII), 2010
(IX). Janina Leskiewiczowa koordynowała praca redakcyjne tomów 1-3 i 5-7, t. 4
i 9 — Tadeusz Epsztein, t. 8 — Sławomir Górzyński. Do 2007 r. prof. Leskiewiczowa
oprócz kierowania zespołem redakcyjnym słownika, również brała aktywny udział
w opracowywaniu poszczególnych biogramów i prowadziła obszerną koresponden
cję z autorami oraz zabiegała o fundusze na potrzeby wydawnicze. W naszej pamięci
zostanie prof. Janina Leskiewiczowa, jako osoba zawsze pełna życia, bardzo życzliwa
i wyrozumiała dla swoich współpracowników, całkowicie bezinteresownie i ideowo,
traktująca podjęte zobowiązania naukowe oraz organizacyjne.
Tadeusz Epsztein
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Wstęp
Dziesiąty tom słownika biograficznego Ziemianie polscy X X wieku ukazuje się po
21 latach od edycji pierwszego tomu. Z pewnym trudem, ale udało się utrzymać
w miarę regularne odstępy przygotowywania kolejnych części wydawnictwa. Nie
trzeba przypominać, że nie byłoby Ziemian... bez pomocy finansowej, szczególnie
Fundacji im. Zygmunta Zaleskiego. Część zasług możemy też przypisać sobie, czyli
Redakcji, choć w ostatnich latach skład naszego zespołu powoli się kurczył. W ubie
głym roku odeszła prof. Janina Leskiewiczowa, która przez prawie całe ostatnie
dwudziestolecie dźwigała ciężar prowadzenia naszego wydawnictwa. Ale też mamy
co publikować, dzięki wytrwałym autorom, członkom rodzin ziemiańskich, dostar
czającym nam swoje materiały i wspomnienia. Na ty polu również ponosimy dotkli
we straty, gdyż co chwila opuszczają nas ostatni świadkowie wydarzeń, o których tu
piszemy. Do grupy najwierniejszych współpracowników należał przez dwadzieścia
lat prof. Jan Marian Włodek z Krakowa (1924—2012). W połowie lat 90. dostaliśmy
od niego ponad 100 obszernych życiorysów, starannie opracowanych, poświęconych
osobom z różnych rodzin, ze wszystkich regionów ziem polskich. Tylko niewielką
część tekstów prof. Włodka udało się umieścić w kolejnych częściach słownika, resz
ta czeka dalej na druk. Żałujemy, że nie udało się za życia autora zrobić wstępnej
redakcji tych licznych biogramów. Profesor był niesłuchanie cierpliwym i wyrozu
miałym autorem, znoszącym z pokorą nasze uwagi i opieszałość w pracy redakcyjnej.
Przygotowując edycję poprzedniego tomu zastanawialiśmy się, czy nie należy za
kończyć publikacji na części 10 słownika, zbierającej już wcześniej gotowe biogramy.
Dziś nie ma wątpliwości, że naszą pracę będziemy kontynuować, gdyż nie udało się
przygotować wszystkich zaległych tekstów, a jednocześnie stale otrzymujemy nowe.
Tylko w ostatnim roku przybyło kilkanaście życiorysów. Biorąc pod uwagę wszystkie
materiały redakcyjne — nie licząc bieżącego tomu — mamy materiałów na kolejne
dwie części słownika. Część starszej dokumentacji wymaga większych nakładów, cza
sami dodatkowych poszukiwań i uzupełnień. Co nie umniejsza jej wartości. Szkoda,
że nie możemy szybciej i więcej publikować materiałów, ale nie pozwalają nam na
to posiadane środki. Z drugiej strony dysponujemy co raz lepszą dokumentacją, do
weryfikacji, uzupełnienia i opracowania biogramów. Co chwila pojawiają się liczne
publikacje i źródła — często ogólnodostępne w internecie — znacznie poszerzające
naszą wiedzę na temat ziemiaństwa. Nowe narzędzia i źródła informacji pomagają
w pracy, ale nie zawsze ją skracają. Raczej mobilizują do szerszych i pracochłonnych
poszukiwań, stąd czas redakcji tekstów zdecydowanie wydłużył się w porównaniu
z pracą, jaką wykonywało się jeszcze kilka lat temu. Często w sieci znajdujemy ana
logiczne opracowania biograficzne, dotyczące interesujących nas osób, wówczas za
stanawiamy się, czy należy je wykorzystywać i w jakim wymiarze, z czego rezygnować,
a jakie informacje przeznaczać do druku. Już przystępując do pierwszych prac nad
słownikiem przyjęliśmy zasadę, że będziemy pomijać biografie osób, które mają już
obszerne życiorysy w Polskim Słowniku Biograficznym. Dziś już nie tylko nie chcemy
robić tego typu przedruków, ale też nam nie wolno. Niezależnie od tego, nie ma
sensu powielać czyjąś pracę, gdy tysiące osób nadal nie mają opracowanych biografii.
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Staramy się, aby teksty publikowane w Ziemianach... zachowywały w jak najwięk
szym stopniu swoją oryginalność i niepowtarzalność, aby dostarczały przede wszyst
kim mniej znane informacje, uzupełniające dotychczasową wiedzę o danej osobie.
Również zależy nam na ukazaniu w słowniku w miarę możliwości pełnego obrazu
środowiska ziemiańskiego. To są podstawowe kryteria selekcji materiału, praktycz
nie innych nie prowadzimy. Pozycja społeczna i materialna bohaterów życiorysów
nie jest żadnym argumentem przy wyborze kolejnych opracowań do druku. Niektó
rzy czytelnicy zarzucali nam, że opublikowaliśmy trochę biogramów osób, których
z trudem można zaliczyć do warstwy ziemiańskiej ze względu na ich niską pozycję
materialną i społeczną. Robiliśmy to świadomie, aby pokazać, jak zróżnicowana była
w Polsce wielka własność ziemska, jak wielkie bariery dzieliły jej najzamożniejszych
i najbiedniejszych przedstawicieli. Czy otrzymany obraz jest kompletny? Odpowiedź
musi być negatywna, gdyż najczęściej docierały do nas materiały określonej grupy
ziemiaństwa, które można określić, jako średniozamożne. Bardzo niewiele pozyska
liśmy tekstów dotyczących najzamożniejszej warstwy, ale jeszcze rzadziej przysyłają
nam swoje biogramy potomkowie drobnych posiadaczy ziemskich7. Jeżeli grupa naj
wyższa była w rzeczywistości dość nieliczna, o tyle biedna zupełnie pokaźna. Oczy
wiście średnie ziemiaństwo dominowało liczebnie i społecznie oraz ekonomicznie.
Mamy też świadomość innych braków naszej pracy. W wielu biogramach brakuje
szczegółowych informacji na temat własności ziemskiej, działalności społecznej i po
litycznej, stosunków rodzinnych itd., opisywanych osób. Wiele tych luk można bez
większych problemów uzupełnić kwerendami w archiwach, ale jest to zadanie dla
naszych autorów, a nie członków Redakcji, którzy muszą się skupiać przede wszyst
kim na weryfikacji i porządkowaniu otrzymanych materiałów. Nie tracimy nadziei,
że słownik będzie stale ulepszany, a teksty już wydrukowane na bieżąco poprawiane
i uzupełniane w erratach publikowanych w kolejnych tomach.
*
Naszą pracę kontynuujemy, dlatego serdecznie zapraszamy do przygotowywania
następnych biogramów i do pomocy w korekcie oraz uzupełnianiu tekstów już wy
danych. Na listy Państwa oczekujemy pod adresem Redakcji: Instytut Historii PAN,
Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa lub na e-mail: tadeuszepsztein@
o2.pl
Tadeusz Epsztein

7 Bardzo mało jest w słowniku przedstawicieli najwyższej arystokracji, np. Radziwiłłów — 2; Czartory
skich — 2, Dzieduszyckich — 2, Krasińskich — 3, Tyszkiewiczów — 8, Wielopolskich — 1, ale brak zupeł
nie: Chodkiewiczów, Lubomirskich, Platerów, Rzewuskich, Sanguszków, Sapiehów, Zamoyskich.
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Wykaz skrótów
abp
abs.
adm.
Aftanazy, Dzieje rezydencji

—
—
—
—

Aftanazy, Materiały

—

AGH
AH
AHZ
AK
AL
Alfabitnyj spisok
kovenskoj gubernii
AM
AP
AR
arch.
art.
ASP
AU
AWF
b.
bp
bar.
BBC
BBWR
BCh
BGK
Bigo, 1886, 1914, 1918

—
—
—
—
—
—

BJ
B. K.
BN
Boniecki, Herbarz
Borkowski, Almanach

—
—
—
—
—

Borkowski, Rocznik

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

arcybiskup
absolwent(ka)
administrator
R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach
Rzeczypospolitej, t. 1-11, Wrocław 1991-1997
R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, t. I-XI,
W. 1986-1993
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademia Handlowa
Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie
Armia Krajowa
Armia Ludowa
Alfabitnyj spisok’ zemlevladel’cev’ kovenskoj gubernii
p o 1-e sentabra 1881 goda, Kovno 1882
Akademia Medyczna
Archiwum Państwowe
Akademia Rolnicza
archiwum
artyleria(i)
Akademia Sztuk Pięknych
Akademia Umiejętności w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego
były
biskup
baron
British Broadcasting Company Limited
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
Bataliony Chłopskie
Bank Gospodarstwa Krajowego
J. Bigo, Najnowszy skorowidz wszystkich miejsco
wości z przysiółkami w Królestwie Galicji, Wielkiem
Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowieńskiem,
Złoczów 1886, Lw. 1914 lub 1918
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
Barbara Konarska
Biblioteka Narodowa w Warszawie
A. Boniecki, Herbarz polski, t. I-XVI, W. 1899-1913
J. S. Borkowski, Almanach błękitny. Genealogie żyją
cych rodów polskich, Lw. 1909
J. S. Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, t. I-II,
Lw. 1881- 1883
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Borkowski, Spis
Borowski, Szkoła Główna
bp
Brzozowski, Dzieje
Brzozowski,
Polacy na studiach
Brzozowski, Studia
Buszko
CDIAU
chor.
Chyrowiacy

CHZ
c.k.
CK
CKO
cm.
Cmentarz Powązkowski

CPLiA
CTG
CTR
czł.
D.A.K.
DALO
dn.
Dok.
DOK
DP
dr
Drewicz

D. Rz.
Dublany
dyr.
dz.
Dzieje studiów

XIV

— J. S. Borkowski, Spis nazwisk szlachty polskiej,
Lw. 1887
— S. Borowski, Szkoła Główna Warszawska 1862-1869.
Wydział Prawa i Administracji, W 1937
— biskup
— S. Brzozowski, Dzieje Szkoły Rolniczej w Czernicho
wie, W 1962
— S. Brzozowski, Polacy na studiach gospodarstwa
wiejskiego w Niemczech w X IX i X X wieku, Wr. 1989
— S. Brzozowski, Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne
Polaków w Wiedniu od XVIII do X X wieku, Wr. 1967
— J. Buszko, Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848
1918, W. 1996
— Centralne Historyczne Archiwum Państwowe Ukra
iny (Kijów, Lwów)
— chorąży
— L. Grzebień, J. Kochanowicz, J. Niemiec, Chyrowia
cy. Słownik biograficzny wychowanków Zakładu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Chyrowie
1886-1939, Kr. 2000
— Centrala Handlu Zagranicznego
— cesarsko-królewski (dot. Austro-Węgier)
— Czerwony Krzyż
— Centralny Komitet Obywatelski
— cmentarz
— A. B. Biernatowie, Cmentarz Powązkowski w War
szawie. Materiały inwentaryzacyjne, t. I-III, W. 1980
1994
— Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego
— Centralne Towarzystwo Gospodarcze
— Centralne Towarzystwo Rolnicze
— członek
— Dywizjon Artylerii Konnej
— Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego we
Lwowie
— dnia
— dokumentacja
— Dowództwo Okręgu Kraków
— Dywizja Piechoty
— doktor
— M. Drewicz, Prawo o wywłaszczeniu ziemian i likwi
dacji większych majątków ziemskich w Polsce w latach
1919-1952..., W. 2007
— Danuta Rzepniewska
— Dublany, Lw. 1897
— dyrektor
— dział
— Dzieje studiów rolniczych w Krakowie 1890-1962,
Kr. 1965
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Ergentowski,
Studenckie organizacje
J. Fierich,
Studium Rolnicze
fol.
G.
gen.
Gerber
GG
GISZ
gimn.
GL
gm.
Górzyński,
Arystokracja polska
GR
gub.
Güter-Adressbuch
GW
h.
H of- und Staats-Handbuch

hr.
Hulewicz, Studia

Indeks represjonowanych
inf.
inst.
inż.
IPN
jJanicki
jr.,jun.
k.
Kalendarz CTR
KAP
Kasztelewicz

R. Ergentowski, Studenckie organizacje Polaków
w Uniwersytecie Lipskim w latach 1872-1919, Wro
cław 1982
J. Fierich, Studium Rolnicze (1890-1923). Wydział
Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kr. 1934
folwark(i)
Gdańsk
generał
R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 18081831, Wr. 1977
Generalne Gubernatorstwo
Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych
gimnazjum
Gwardia Ludowa
gmina
S. Górzyński, Arystokracja polska w Galicji. Studium
heraldyczno-genealogiczne, W. 2006
„Gazeta Rolnicza”
gubernia
E. Seyfert, Güter-Adressbuch für die Provinz Posen,
Leipzig 1913
„Gazeta Wyborcza”
herb
H of- und Staats-Handbuch der Öesterreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr..., Wiedeń 18741917
hrabia
J. Hulewicz, Studia wyższe młodzieży z zaboru rosyj
skiego w uczelniach galicyjskich w latach 1905-1914,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”,
Nauki Społeczne, 1958, z. 3, s. 256-287
Indeks represjonowanych, red. M. Skrzyńska-Pławińska, t. I-IV, W. 1995-1997
informacje
instytut
inżynier
Instytut Pamięci Narodowej
jednostka (teczka) archiwalna
A. Janicki, Studenci polscy na Politechnice Ryskiej
w latach 1862-1918,1.1-2, G. 2005
junior
karta
Kalendarz Rolniczy Centralnego Towarzystwa Rol
niczego na rok..., Warszawa...
Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla
handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa, W. 1930
S. Kasztelewicz, Spis ziemian ziemi kaliskiej, kieleckiej,
lubelskiej, łomżyńskiej, piotrkowskiej, płockiej, radom
skiej, siedleckiej, suwalskiej, warszawskiej, W. 1919
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Kawalerowie VM

KIK
kl.
KNP
kop.
KOP
KP
kpt.
Kr.
krypt.
ks.
Księga pamiątkowa
„Arkonii”
Księga pamiątkowa SG G W

Księga pamiątkowa
SG G W 1958

Księga Siedlczan
Kto był kim w IIR P
KUL
kw.
1.
L.
lek.
Lenczewski, Genealogie
Lista
Lista członków TR
Lista katyńska

Lista strat
LOP
lot.
Lw.
Łoza

XVI

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Vir
tuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny
z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997 Kawale
ria polska — J. Wielhorski, Kawaleria polska i bronie
towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939, Londyn
1979
Klub Inteligencji Katolickiej
klasa(y)
Komitet Narodowy Polski w Paryżu
kopiejka, kopiejek (100 kop. = 1 rubel (rbl.)
Korpus Ochrony Pogranicza
Komitet Powiatowy
kapitan
Kraków
kryptonim
ksiądz, książę
Księga pamiątkowa „Arkonii” 1879-1929, W. 1929
Księga pamiątkowa ku uczczeniu potrójnej rocznicy
zaczątków, założenia i utrwalenia Szkoły Głównej Gos
podarstwa Wiejskiego w Warszawie (1906-1911-19161936), W. 1937
Księga pamiątkowa Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie 1906-1956, t. 2, Stopnie na
ukowe uzyskane w SG G W oraz dorobek dydaktyczny
Szkoły, W. 1958
Księga pamiątkowa Siedlczan (1844-1905), W. 1927
Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, W. 1994
Katolicki Uniwersytet Lubelski
kwatera
lata (-ch)
Lublin
lekarz
T. Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych
w Polsce, t. 1, W. 1995-1996
K. Jasiewicz, Lista strat ńemiaństwa polskiego 19391956, W. 1995
Lista członków czynnych Towarzystwa Rolniczego
w Królestwie Polskim na rok 1861, b.r.m.w.
A. Moszyński, Lista katyńska. Jeźcy obozów: Końelsk,
Ostaszków, Starobielsk, zaginieni w Rosji Sowieckiej,
Londyn 1982
B. Olszewicz, Lista strat kultury polskiej ( 1 I X 19391 III 1946),Ж 1947
Liga Ochrony Przyrody
lotnik, lotniczy
Lwów
S. Łoza, Czy wiesz kto to jest?, t. I-II, W. 1938-1939
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Łoza, Rodziny

maj.
MBGiHP
M. Cz.
med.
MEN
mg
mgr
MHZ
mjr
mpis, mps
MSWojsk.
MSZ
NBP
Nekrologi
NKN
NKWD
Nobilitacje
NOT
NSZ
NSZZ
odm.
ok.
ONR
oo.
Ossolineum
OWP
OZN
oż.
p. a. l.
P.
PAN
PAU
pchor.
PCK
PGd
PGR
piech.
PKr.
PKS
PKWN

— S. Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskie
go osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1-3, W. 1932
1935
— majątek(tki) (z nazwą)
— Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, Bu
enos Aires-Paryż-Rzym-Sztokholm-Warszawa 1963
— Maria Czerwiakowska
— medycyna
— Ministerstwo Edukacji Narodowej
— morga, mórg
— magister
— Ministerstwo Handlu Zagranicznego
— major
— maszynopis
— Ministerstwo Spraw Wojskowych
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych
— Narodowy Bank Polski
— Nekrologi „Kuriera Warszawskiego” 1821-1939, t. 1-3,
W. 2001-2007
— Naczelny Komitet Narodowy
— Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł (Ludowy
Komisariat Spraw Wewnętrznych)
— Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794), oprac. Z. Wdowiszewski, A. Heymowski, MBGiHP, t. 9
— Naczelna Organizacja Techniczna
— Narodowe Siły Zbrojne
— Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
— odmienny (odmiana herbu)
— około
— Obóz Narodowo-Radykalny
— ojcowie
— Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Lwowie (obecnie we Wrocławiu)
— Obóz Wielkiej Polski
— 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
— piechoty
— Politechnika Krakowska
— Państwowa Komunikacja Samochodowa
— Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

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

XVII

p. lot.
plut.
PLw.
PŁ
płk.
PNZ
polit.
Polska własność
na Ukrainie

—
—
—
—
—
—
—
—

por.
Posłowie i senatorowie

—
—

pow.
POW
p. p.
PP
ppłk
ppor.
PPR
PSB
pseud.
p. s. k.
PSL
PSS
p. sz.
PSz
PSZ
PS
PTPN

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

PTTK
PTZ
p. uł.
Pułaski, Kronika

—
—
—
—

PW
PWr.
PZŁ
PZPR
Radomyski

—
—
—
—
—

rbl
red.
Reychman
rez.
RGO

—
—
—
—
—

XVIII

pułk lotniczy
plutonowy
Politechnika Lwowska
Politechnika Łódzka
pułkownik
Państwowe Nieruchomości Ziemskie
politechnika
T. Epsztein, Polska własność ziemska na Ukrainie
(gubernia kijowska, podolska i wołyńska) w 1890 r.,
W. 2008
porucznik
Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919
1939. Słownik biograficzny, t. 1-4, W. 1998-2009
powiat, powierzchnia
Polska Organizacja Wojskowa
pułk piechoty
Politechnika Poznańska
podpułkownik
podporucznik
Polska Partia Robotnicza
Polski słownik biograficzny, Kr.-W.-Wr. 1935
pseudonim
pułk strzelców konnych
Polskie Stronnictwo Ludowe
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
pułk szwoleżerów
Politechnika Szczecińska
Polskie Siły Zbrojne
Politechnika Śląska
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Pozna
niu
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
pułk ułanów
K. Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich
Podola, Wołynia i Ukrainy, t. 1, Brody 1911, t. 2,
wyd. T. Epsztein i S. Górzyński, Warszawa 1991
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Polski Związek Łowiecki
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
S. Radomyski, Zarys historii Szkoły Podchorążych Re
zerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939, Pruszków
1992
rubel
redakcja
K. Reychman, Szkice genealogiczne, W. 1936
rezerwy
Rada Główna Opiekuńcza
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rkps
Rocznik lekarski 1933/34
Rocznik lekarski 1938

Rocznik ofic. 1924
Rocznik ofic. 1928
Rocznik ofic. 1939
Rocznik ofic. rez. 1934
Rocznik woyskowy 1825
rozw.
RPA
rtm.
SB

s. c.

sen.
Sęczys, Szlachta
S. G.
SGGW
SGH
SGKP
SGPiS
Skorowidz dóbr
Skorowidz miejscowości
Galicji
Słownik biologów
Słownik uczestniczek
walki o niepodległość
Spis imienny dowódców

Spis obywateli
Spis ńemian
SPN
spr.
SPRK
ss.

— rękopis
— „Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na
1933/34 rok”, oprać. S. Konopka, W. 1933
— „Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na
1938 rok. Urzędowy spis lekarzy. Stan rozmieszcze
nia lekarzy z dnia 15 maja 1938 r.”, R, III, W. 1938
— „Rocznik oficerski 1924”, W. 1924
— „Rocznik oficerski 1928”, W. 1928
— R. Rybka, К Stepan, Rocznik oficerski 1939. Stan na
dzień 23 marca 1939, Kr. 2006
— „Rocznik oficerski rezerw 1934”, W. 1934
— „Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego na rok
1825”, W. [1825]
— rozwiedziony (-a)
— Republika Południowej Afryki
— rotmistrz
— Służba Bezpieczeństwa
— Stanisława Ciepłowska
— senior
— E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Pol
skim w latach 1836-1861, W. 2000
— Sławomir Górzyński
— Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
— Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
— Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych kra
jów 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 kró
lestwie Galicji i Lodomerii..., Lw. 1855
— Słownik biologów polskich, red. S. Felisiak, Warszawa
1987
— Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski
1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji nie
mieckiej, W. 1988
— Xięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powsta
nia roku 1830, zawierająca spis imienny dowódzców
i sztabs-oficerów tudńeż oficerów, podoficerów i żoł
nierzy armii polskiej w tymż roku Krzyżem Wojskowym
„VirtutiMilitari” ozdobionych, Lwów 1881
— Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Pol
skiego, W. 1913
— T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ńemian Rzeczypospo
litej Polskiej w roku 1930, W. 1990-1996
— Stronnictwo Prawicy Narodowej
— sprawa
— Szkoła Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu
— siostry
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st.
st. st.
stow.
Szkota Lubelska

—
—
—
—

SZP
sz.
T E.
TKZ
tow.
UAM
UB
UG
UJ
ULw.
UŁ
UMK
uniw.
UP
ur.
URM
Uruski, Rodzina

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

USB
UKSW

—
—

USz.
UŚl.
UW
UWr.
VM
W.
WAT
Wielkopolski słownik
biograficzny
WiN
wł.
woj.
Woreyd 1926, 1928
WP
Wr.
WSGW
WSH
współwł.
WTW
wydz.
WZ

—
—
—
—
—
—
—
—

starszy
starego stylu
stowarzyszenie
Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Bato
rego („Szkota Lubelska”) w X X X lecie 1906-1936,
L. 1936
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)
Urząd Rady Ministrów
S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I-XV,
W. 1904-1931
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Order Virtuti Militari
Warszawa
Wojskowa Akademia Techniczna
Wielkopolski słownik biograficzny, W.-P. 1983

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
właściciel
województwo
Almanach Woreyd, Warszawa 1926, 1928
Wojsko Polskie
Wrocław
Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlowa
współwłaściciel
Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie
wydział
„Wiadomości Ziemiańskie”
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YMCA
zał.
zam.
Zaroszyc, Wykaz
Zbiory polskie
ZHP
Zielińska, Poczet
Ziemianie polscy
Ziemiaństwo polskie
1920-1945
ZG
zm.
ZUS
ZWZ
ZZ
Żenkiewicz
Żychliński, Złota księga

Young Men’s Christian Association (Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej)
założyciel(ka)
zamieszkały(a, li)
D. Zaroszyc, Wykaz właścicieli ziemskich dawnego
województwa łódzkiego, W. 1991
E. Chwalewik, Zbiorypolskie, t. I-II, W.-Kr. 1926
1927
Związek Harcerstwa Polskiego
T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych,
W. 1997
Ziemianie polscy X X wieku, cz. 1-9, W. 1992-2010
Ziemiaństwopolskie 1920-1945. Zbiórprac o dziejach
warstwy i ludzi, pod red. J. Leskiewiczowej, W. 1988
Zarząd Główny
zmarł(a)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Związek Walki Zbrojnej
Związek Ziemian
J. Żenkiewicz, Ziemiaństwo polskie w Republice Li
tewskiej w okresie międzywojennym, Toruń 1998
T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. I XXXI, P 1879-1908
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ŻYCIORYSY
BADENI KAZIMIERZ FELIKS hr. h. Bończa (14.10.1846-9.7.1909), wł. dóbr Surochów (pow. jarosławski) i Busk i inne (pow. kamionecki), polityk. Syn Władysława
hr. Badeniego (1819-1888) i Cecylii hr. Mier (1825-1897), córki Feliksa, i Agnieszki
z hr. Miero w. Ur. w Surochowie.
Rodzeństwo: 1. Jadwiga (1845-1886), żona Stanisława hr. Stadnickiego; 2. Sta
nisław (1850-1912); 3. brat przyrodni, Krzyżanowski, nieślubny syn K. B. i panny
Tarnowskiej, lwowskiej aktorki, prawnik i członek zarządu galicyjskiego Banku Kre
dytowego.
Ukończył Gimn. św. Anny w Krakowie, a następnie w 1. 1862-1867 studia praw
nicze na UJ, gdzie 26.10.1867 otrzymał doktorat z prawa na podstawie pracy: Kilka
krytycznych uwag o gatunkach złego zamiaru według prawa austriackiego. Po studiach
rozpoczął karierę urzędniczą od pracy w delegaturze Namiestnictwa, później zo
stał przeniesiony do MSW w Wiedniu. Od 1871 kierował starostwem powiatowym
w Żółkwi., później był starostą w Rzeszowie, wreszcie radcą Namiestnictwa w Kra
kowie. W 1888 dzięki wsparciu Juliana Dunajewskiego otrzymał nominację na
namiestnika Galicji. W okresie swojego urzędowania (1888-1895) dał się poznać,
jako konsekwentny polityk, dobry organizator i nie uchylający się przed trudnymi
decyzjami i odpowiedzialnością. Bronił interesów gospodarczych Galicji (np. spra
wa propinacji). Starał się złagodzić konflikt polsko-ukraiński, np. sprowadził na
ULw. Michała Hruszewskiego i popierał ruch ukraiński w konflikcie z moskofilami. Natomiast ostro zwalczał rodzący się
ruch socjalistyczny i ludowy (np. ks. Sta
nisława Stójałowskiego). W 1894 brał
aktywny udział w urządzaniu wielkiej
wystawy krajowej we Lwowie. Dzięki
jego konsekwencji sprowadzono na Wa
wel prochy Adama Mickiewicza (1890).
Zwieńczeniem kariery К. B. była ce
sarska nominacja z dn. 29.09. 1895 na
premiera Austrii. Do swojego rządu
wprowadził dwóch Polaków: Leona
Bilińskiego i Edwarda Rittnera. Rząd
К. B. utrzymał się dwa lata (28.11.1897),
a upadł pod wpływem rosnącej opozy
cji ze strony Niemców, ale także innych
ugrupowań parlamentu, m.in. duże nie
zadowolenie wzbudziło wprowadzenie
w Czechach równouprawnienia języków
czeskiego i niemieckiego.
Ostatnie lata życia spędził w Busku
i oddając się administracji majątku. Do
К. B. oprócz dóbr Surochów (sprzedaKazimierz hr. Badcni
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Palae w Busku

nych w 1907 Witoldowi ks. Czartoryskiemu), należał maj. Busk z przyległościami,
który otrzymał po hr. Mierach.
Był honorowym obywatelem Rzeszowa i otrzymał Wielki Krzvż austriackiego
Orderu Leopolda, Wielki Krzyż pruskiego Orderu Orła Czerwonego, Wielką Wstę
gę rosyjskiego Orderu Orła Białego, Wielki Krzyż Orderu Gwiazdy Rumunii, Wiel
ki Krzyż serbskiego Orderu Orła Białego, papieski Order św. Grzegorza i Wielka
Wstęgę bułgarskiego Orderu św. Aleksandra. W 1896 otrzymał doktorat honoris
causa ULw.
Zm. w pociągu wracając z kuracji w Karlsbadzie.
К.
B. oż. 21.10.1871 we Lwowie z Marią Apolonią ze Skrzyńskich h. Zaremba
(1850-1937), córką Ludwika, wł. maj. Świrz i innych (pow. przemyślański), Pawłakomy (pow. rzeszowskim), i Seweryny z hr. Fredrów.
Dzieci: 1. ►Ludwik (1873-1916); 2. Wanda (1874-1950), 1° voto za Adamem
hr. Krasińskim, IV ordynatem na Opinogórze, 2° voto za Zygmuntem hr. Zamoy
skim.
Dok.: S. Starzyński, Kazimierz Badeni (1846-1909), PSB, t. 1, s. 205-207; Skorowidz dóbr, s. 2, IS, 40, 4S,
50, 62, 72, 74, 94, 112, 150, 152, 166, 168, 174, 188; Buszko, s. 45 i n.; inf. rodziny.

Piotr Piniński (red. )
BADENI LUDWIK JÓZEF hr. h. Bończa (21.01.1873-11.11.1916), wl. maj. Busk
i innych dóbr (pow. kamionecki), syn ►Kazimierza (1846-1909) i Marii Apolonii
ze Skrzyńskich (1850-1937). Ur. w Żółkwi.
Rodzeństwo: 1. Wanda (1874-1950).
Był e.k. podpor. 11 pułku dragonów, w 1888 został e.k. paziem, później został
mianowany e.k. szambelanem. Był sekretarzem poselstwa austriackiego przy Waty
kanie, radcą ambasady austriackiej w Brukseli. Otrzymał hiszpański Order Karola
III oraz turecki Order Osmana (3 kl.). Zm. w Wiedniu.
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Ludwik hr. Badeni z żoną Alicją z Ankarkronów

L.
B. oż. 21.11.1911 w Sztokholmie z Alicję z Ankarkronów h. własnego, córkę
Karla Gustava Oscara, mjr. wojska szwedzkiego i pierwszego łowczego dworu kró
lewskiego, i Elisabethy Aurory z Carlesonów.
Z nią L. B. miał jednego syna, 1. ^ Kazimierza (1912-2010).
Alicja B. po śmierci L. B. wyszła za arcyksięcia Karola-Albrechta HabsburgaLotaryńskiego z Żywca, z którym miała dzieci: 1. Karol-Stefan (ur. 1921); 2. Maria
Krystyna (ur. 1923); 3. Karol-Olbracht Maksymilian (1926-1928); 4. Renata Maria
(ur. 1931).
Dok.: inf. rodziny.

Piotr Piniński
BADENI KAZIMIERZ STANISŁAW (JOACHIM) hr. h. Bończa (14.10.1912
11.03.2010), wł. dóbr Busk (pow. kamionecki), dominikanin. Syn ^ Ludwika (1873
1916) i Alicji z Ankarkronów (1889-1985). Ur. w Brukseli.
Rodzeństwo przyrodnie: zob. biogram ^ Ludwika (1873-1916).
K.
B. maturę zdał w 1930 w Gimn. Państwowym im. Mikołaja Kopernika w Żyw
cu, w 1937 ukończył Wydz. Prawa UJ.
K.
B. odziedziczył znaczne dobra ziemskie, był razem z matką współwł. maj. Busk
(Busk 396 ha, Adamy — 1190 ha, Kupcze — 608 ha i Żuratyn — 355 ha); w 1938 zo
stał ustanowiony spadkobiercą maj. Radziechów (ok. 1384 ha) po bracie stryjecznym
swojego ojca, ^ Stanisławie Badenim (1877-1943).
Po wybuchu wojny przebywał w Rumunii, następnie przedostał się do Francji do
Coёtquidan, gdzie wstąpił do 3 Kompanii Strzeleckiej armii polskiej. Później służył
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Kazimierz Stanislaw (Joachim) Badeni z Aleksandrem Pinińskim (ur. 1488)

w szeregach Strzelców Podhalańskich. Walczył pod Narwikiem, we Francji i Maroku.
Był sekretarzem misji polskiej w Gibraltarze. Od początku 1943 przeniesiony do
sztabu gen. Władysława Sikorskiego w Anglii, następnie był w brygadzie spadochro
nowej. W tym czasie poznał Józefa Marię (o. Innocentego) Bocheńskiego, który po
głębił w nim istniejące już wcześniej powołanie kapłańskie. W lipcu 1943 wstąpił do
seminarium duchownego, w lipcu 1944 do nowicjatu oo. dominikanów w Hawkesyard Priory. 16.08.1945 w dniu św. Joachima (stąd przyjęte przez niego imię zakonne)
złożył pierwszą profesję. Od 1947 mieszkał w Polsce, gdzie odbył studia teologiczne.
W 1950 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Rosponda. Był m.in. dusz
pasterzem akademickim w Poznaniu (1957-75), Wrocławiu (1975-76) i Krakowie
(1977-88), współtwórcą krakowskiego duszpasterstwa akademickiego ..Beczka", du
chowym opiekunem rodzącego się Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Jest autorem
kilkunastu książek, m.in .Autobiografii (Kr. 2004).
К.
B. zm. w krakowskim klasztorze oo. dominikanów przy ul. Stolarskiej i został
pochowany na cm. Rakowickim. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Dok.: inf. rodziny.

Red.
BADEM STAMSŁAW MARCIN hr. h. Bończa (9.8.1850-12.10.1912), wł. maj. Koropiec
i innych (pow. buczacki), Radziechów (pow. radziechowski). Syn Władysława hr. Badeniego (19.05.1819-10.06.1888), wł. maj. Surochów iKoniaczów (pow. jarosławski), i Ce
cylii z hr. Mierów (1825-1897), córki Feliksa i Agnieszki z hr. Mierów. Ur. w Surochowie.
Rodzeństwo: 1. Jadwiga (1845-1886), żona Stanisława hr. Stadnickiego;
2. ** Kazimierz (1846-1909); 3. brat przyrodni, Krzyżanowski, nieślubny syn К. B.
i panny Tarnowskiej, lwowskiej aktorki, prawnik i członek zarządu galicyjskiego
Banku Kredytowego.
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S. B. do szkół uczęszczał w Krakowie, następnie studiował na Wydz. Prawa i Filo
zofii UJ, gdzie otrzymał doktorat z prawa na podstawie rozprawy: O różnych zadaniach
prawniczych i doktorat z filozofii (O satyrze w Polsce). Służbę publiczną rozpoczął do
pracy w TKZ (delegat), póź niej został wiceprezesem, następnie prezesem Rady Po
wiatowej w Kamionce Strumiłowej. członkiem Rady Szkolnej Krajowej. Od 1883 r.
posłem na Sejm Krajowy we Lwowie, a od 1891 r. dożywotnim członkiem austriackiej
Izby Panów. Brał czynny udział w organizowaniu wystawy krajowej (1894). W tym
roku otrzymał godność tajnego radcy i został powołany do Trybunału Państwa. Dwu
krotnie, w latach 1895-1901 i 1903-1912, był marszałkiem krajowym Galicji. Podczas
swojego urzędowania miał spore sukcesy w polityce gospodarczej i kulturalnej. Uzy
skał dla Galicji zwolnienie z długu indemnizacyjnego (ponad 93 mln guldenów), wy
równał obciążenia dworu i wsi na rzecz oświaty, zwiększył znacznie wydatki krajowe
na cele oświatowe i kulturalne, łagodził konflikty społeczne na terenie wsi, popierał
rozwój szkolnictwa dla ludności ukraińskiej; wraz z Leonem hr. Pinińskim i Karolem
hr. Lanckorońskim odegrał ważną rolę w odzyskania Wawelu od wojska austriackie
go. W czerwcu 1912 sam zrezygnował z funkcji marszałka ze względu na stan zdrowia.
Był honorowym obywatelem miasta Rzeszowa i otrzymał Wielki Krzyż austriac
kiego Orderu Leopolda, Wielki Krzyż Orderu Franciszka Józefa oraz papieski Or
der św. Grzegorza. Zm. w Radziechowie
Ok. 1900 do S. B. należały następujące maj.: Koropiec z przyleglościami (Nowosiółka Koropiecka i Zubrzec, pow. buczacki) — 2889 ha (kupiony w 1893 roku od
Alfreda Mysłowskiego). W Koropcu S. B. w 1906 przebudował klasycystyczny par
terowy dwór z XVIII wieku na piętrowy pałac w stylu wiedeńskiego neorenesansu.
Przeznaczył go na rezydencję dla swojego najstarszego syna, a własną siedzibę miał
w Radziechowie, majątku odziedziczonym przez zonę. Jeszcze za życia część swoje
go majątku przekazał synowi ^ Stanisławowi (1877-1943): Koropiec z przyl.
S. B. oż. 4.8.1874 we Lwowie ze swoją siostrą cioteczną, Cecylią z hr. Mierów
h. wł. (29.03.1856 we Lwowie-25.12.1946 w Gumniskach), córką Feliksa, wł. maj. Ra-
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dziechów, Chołojowie, Witkowie (pow. radziechowski), i Felicji ze hr. Starzeńskich.
Cecylia M. odziedziczyła po ojcu rozległe majątki radziechowskie, które wniosła swo
jemu mężowi. Małżeństwo z S. B. nie było udane, Cecylia B. miała kilka romansów,
m.in. z Leonem hr. Pinińskim i Stanisławem Jabłonowskim. W 1885 urodziła bliź
niaki: ^ Stefana i Elżbietę. Badeni uznał dzieci żony, których ojcem był Kazimierz
hr. Dunin-Borkowski, syn Bolesława i Marii z hr. Badenich (siostry przyrodniej ojca
S. B., który to fakt doprowadził do ostatecznego rozpadu i separacji małżeństwa. Dwa
lata po śmierci męża Cecylia B. wyszła za Stanisława Jabłonowskiego (1856-1943).
Dzieci: 1. ^ Stanisław Henryk (1877-1943); 2. Henryk (1884-1943), ksiądz, dzie
kan infułat we Lwowie; 3. Elżbieta (1885-1897); 4 .^ Stefan (1885-1961).
Dok.: S. Starzyński, Stanisław Marcin Badeni (1850-1912), PSB, t. 1, s. 209-211 (tu data urodzin S. B.:
7.09.1850); F. Pohorecki, Władysław Badeni (1819-1888), PSB, t. 1, s. 211; Skorowidz dóbr, s. 24, 56, 64, 72,
88, 98, 102, 116, 124, 140, 186, 194, 195; inf. rodziny.

Piotr Piniński
BADENI STANISŁAW HENRYK hr. h. Bończa (1.01.1877-28.07.1943), wł. maj.
Koropiec z przyl., (pow. buczacki), maj. Radziechów, Chołojów, Witków (pow. ra
dziechowski). Syn ^ Stanisława Marcin (1850-1912) i Cecylii z hr. Mierów
(1856-1946), córki Feliksa (1820-1870) i Felicji z hr. Starzeńskich (1830-1900).
Ur. Radziechowie.
Rodzeństwo: zob. biogram ^ Stanisław Marcin Badeni (1850-1912).
S. B. był doktorem obojga praw na UJ, prezesem Rady Powiatowej w Buczaczu,
c.k. szambelanem mianowany w 1901, a 13.11.1913 został mianowany dziedzicznym
członkiem austriackiej Izby Panów. Był również prezesem Związku Ziemian Wo
jewództwa Małopolski Wschodniej oraz prezesem Rady Zwiadowczej i głównym
akcjonariuszem spółki „Oikos” Związkowych Zakładów Przemysłu i Budownictwa
Drzewnego S.A. Zajmował się badaniami historycznymi, opublikował, m.in. O ło
wiectwie polskiem w czasach piastowskich. (Wiek X, XI, XII, XIII, XIV) (Lw. 1896,
II wyd. W. 2005); Stanisław Ciołek biskup poznański. Szkic historyczny z 15 wieku
(Kr. 1900). Miał duże zasługi w dziedzinie mecenatu kulturalnego: wspomagał bi
blioteki uniwersyteckie Krakowa i Lwowa; podarował ULw. swój lwowski pałac przy
ul. Trzeciego Maja 6, odziedziczony po
hr. Mierach, a w l. 30. podobną daro
wiznę dokonał na rzecz UJ (pałacyk
w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 32);
był wydawcą Kroniki Powszechnej (Lw.
1910-1914) oraz Przeglądu Współcze
snego (Kr. 1922-1939). W rodzinnym
Radziechowie utrzymywał gimnazjum.
Otrzymał doktorat honoris causa ULw.,
a także został odznaczony Orderem Od
rodzenia Polski (Polonia Restituta).
Jeszcze za życia ojca (przed 1905),
S. B. otrzymał część majątków rodzin
nych: Koropiec z Nowosiólką Koropiecką i Zubrzec, które później zgodnie
z wolą matki przypadły
Stefanowi BaStanisław hr. Badeni z Antoniną hr. Pinińską
deniemu. W l. 20. do S. B. należały na
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stępujące dobra: Radziechów — 1384 ha, Witków Nowy — 458 ha. Witków Stary
— 1120 ha, Chołojów — 1035 ha. Peratyn — 1087 ha, Nieznanów — 877 ha (pow. radziechowski i kamionecki). Zalesie — 390 ha (pow. buczacki). Przed samą wojną
S. B. ustanowił swoim spadkobiercą ** Kazimierza Badeniego.
S. B. zm. w Korczynie (pow. krośnieński) i został pochowany w niedalekim Kro
ścienku (pow. krośnieński).
S. B. oż. 14.11.1905 w Krakowie z Jadwigą z hr. Plater-Zyberków (1884-1963),
córką Stanisława i Heleny z ks. Czartoryskich. Małżeństwo było bezdzietne i zostało
unieważnione kilka lat później, po czym Jadwiga B. poślubiła w 14.08.1916 Tadeusza
Walichiewicza (29.09.1877-24.03.1954), lwowskiego lekarza, chirurga.
Dok.: Skorowidz dóbr, s. 108, ISO. 194-195; Spis ziemian, woj. stanisławowskie, woj. tarnopolskie, s. 18;
Buszko, s. 431; inf. rodziny.

Piotr Piniński
BADEM STEFAN RAFAŁ STANISŁAW FELIKS hr. h. Boricza (24.10.188516.08.1961). wł. maj. Koropiec z przyległościami i Zubrzec (pow. buczacki), maj. le
śny Znosicze (pow. sarneriski). Naturalny syn Kazimierza hr. Dunina-Borkowskiego.
syna Bolesława i Marii z hr. Badenich. i Cecylii
z hr. Mierów Badeniowej (1856-1946). żony
Stanisława Marcina hr. Badeniego (1850-1912).
Ur. w Radziechowie.
Rodzeństwo: zob. biogram
Stanisław
Marcin Badeni (1850-1912).
Po pierwszej wojnie światowej na skutek
podziału rodzinnego otrzymał maj. Koropiec
i Zubrzec (razem 2902 ha). W okresie między
wojennym gospodarował w Koropcu, gdzie
został wielkim miłośnikiem polowania; na ten
temat napisał książkę Szczęśliwe dni. Uryw
ki z pamiętnika myśliwskiego... (Kr. 1930)
S. B. za posag swojej żony (maj. Popowce —
672 ha, w pow. brodzieńskim), kupił maj. leśny
Znosicze (1092 ha). Las len służył wyłącznie
do polowań, gdyż jego eksploatacja była za
broniona ponieważ leżał blisko wschodniej
granicy i miał znaczenie strategiczne dla
obrony kraju.
Po wybuchu wojny w dniu przekroczenia granicy przez wojska sowieckie,
S. B. z żoną podjęli decyzję, o natychmiastowym opuszczeniu kraju — wraz z synem
Janem i służącą, Zofią Klak, pojechali samochodem do Budapesztu. W 1940 ich
córka, Zofia, wyjechała z Krakowa, przekroczyła granicę i dołączyła do swojej ro
dziny, która mieszkała przy ul Grbor Aron 17. Żona S. B. zm. w Budapeszcie. Zofia
i Jana B. udali się do Jerozolimy z celem wstąpienia do WP na Bliskim Wschodzie.
S. B. pozostał w Budapeszcie z Zofią Klak oraz swoim wnukiem. S. B. pracował tu
w konspiracji, jako łącznik AK z sferami rządowymi i przemysłowymi węgierskimi.
Był w stałym kontakcie z kurierami, np. Marią Krzeczunowiczówną, Włodzimierzem
hr. Ledóchowskim oraz Andrze jem Józefem ks. Sapiehą, którego w listopadzie 1943
Badeni skontaktował z senatorem i przemysłowcem żydowskiego pochodzenia, Fe-
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Palae w Koropcu

rencem Chorinem, oraz drugim przemysłowcem, także żydowskiego pochodzenia.
Manfredem Weissem, a lakże szefem węgierskim Sztabu Generalnego, gen. Fe
rencem Szombathely. Po zajęciu Węgier przez Niemców S. B. został aresztowany,
a potem uwięziony w obozie koncentracyjnym Mauthausen. Po wojnie mieszkał
w Dublinie w Irlandii, gdzie pisywał artykuły na temat historii do londyńskiej ga
zety emigracyjnej Wiadomości. Jego wspomnienia ukazały się drukiem pośmiertnie
Wczoraj i przedwczoraj. Wspomnienia i szkice (Londyn 1963). a także inne jego teksty:
A Stranger to Hell (Cornwall 1988): Świat przedwczorajszy (W. 1996), oraz reprint
jego przedwojennej książki Szczęśliwe dni. Urywki z pamiętnika myśliwskiego (Kra
ków 1939) pod zmienionym tytułem: Szczęśliwe dni i inne wspomnienia myśliwskie
Janusza Jędrzejewicza i Michała Kryspina Pawlikowskiego (W. 2011).
S. B. oż. 10.11.1917 w kościele parafialnym w Zakopanym z Marią Michaliną
z Jabłonowskich h. Prus III (1891-1941), córką Stanisława Wilhelma (1856-1943)
i Michaliny z Osieeimskieh h. Lubicz (1869-1898). Małżeństwo było nietypowe, po
nieważ trzy lata wcześniej owdowiała matka pana młodego wyszła za owdowiałego
ojca panny młodej.
Dzieci: 1. Zofia (1918-1951). żona Władysława hr. Baworowskiego (10.08.19101.06.1942), aresztowanego w Krakowie w 1940 i zamordowanego w obozie Au
schwitz. ich syn, 1.1. Ludwik (6.10.1940 w Budapeszcie-18.02.2009 w Anglii): 2. Jan
(1921-1995). prezes zarządu Fundacji Lanckororiskich.
Dok.: Spis ziemian, woj. stanisławowskie, woj. tarnopolskie, s. 1S. 26: Spis ziemian, woj. poleskie, woj. wo
łyńskie. s. 11: inf. rodziny

Piotr Piniński
BODUSZYŃSKI STANISŁAW h. Boduła (29.08.1846-10.09.1915), wł. maj. Pliszczyn (pow. lubelski). Syn Antoniego Wincentego (1806-21.09.1876). wł. maj. Pliszczyn. i .Aleksandry z Bogdańskich, córki Antoniego, oficera WP. Lir. w Pliszezynie.
8
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Dziad S. 13., Wincenty ß. (1775 r.
w Kobylinie Nadrzecznym-10.02.1836
w Pliszczynie), syn Franciszka (Jana),
subdelegata grodzkiego opoczyńskiego
(1782), i Ewy z Moszczyńskich osiadł na
pocz. XIX w. na Lubelszczyźnie, gdzie
kupił maj. Pliszczyn, oż. z Zuzanną Schul
zbach von Fünsterbusch (zm. 1853), cór
ką damy dworu cesarskiego w Wiedniu.
Ojciec S. ß., Antoni ukończył szkołę
średnią w Krakowie i 15.09.1823 zapisał
się na UW, a w 1826 uzyskał tu stopień
magistra prawa i administracji. Po stu
diach rozpoczął karierę urzędniczą w są
downictwie i administracji Królestwa
Polskiego, zaczynając od aplikanta sądo
wego Trybunału Cywilnego w woj. mazo
wieckim. W I. 1829-1831 był adiunktem,
a w I. 1832-1833 i 1835-1836 referentem
Stanislaw Boduszyński
sekcji prawnej Wydziału Dóbr Lasów
Komisji Rządowej Przychodów i Skar
bu, w I. 1834-1835 radcą prawnym Komisji Woj. Krakowskiego, w 1. 1836-1850 rad
cą prawnym Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, w okresie
1.03-31.10.1850 sędzią, a później prokuratorem Trybunału Cywilnego Lubelskiego
(1.11.1850-8.04.1861), następnie pełnił obowiązki gubernatora cywilnego lubelskie
go (9.04.1861-25.08.1863). Jako gubernator występował w obronie ludności cywil
nej, protestował przeciwko zdejmowaniu krzyży przez wojsko, w październiku 1862
sprzeciwił się wykonaniu zarządzenia gubernatora wojskowego gen. Aleksandra
Chruszczowa. o przygotowaniu w miastach Lubelszczyzny specjalnych aresztów. Pra
cował również społecznie, był członkiem Lubelskiego Tow. Dobroczynności, Tow.
Rolniczego w Królestwie Polskim. Po ojcu odziedziczył majątek w Pliszczynie. ßyl
kawalerem Orderu Św. Stanisława II klasy.
Rodzeństwo: 1. Natalia (ur. 1839); 2. Amelia (Emilia) (ur. 29.03.1840). żona
Horodyriskiego: 3. Kazimiera (ur. 25.11.1841), żona Juliana Ferenzewicza; 4. Z o
fia (ur. 8.04.1844-1923). od 1867 żona Władysława Zembrzuskiego. syna Ludwi
ka. wł. Moniak (pow. janowski), i Anny z Kurzątkowskich, ich dzieci: 4.1. Zofia
(1875-1950); 4.2. Maria: 4.3. Ludwik Piotr: 5. Mieczysław (9.07.1850-1927). wł. maj.
Pliszczyn. oż. z Zofią z Marcinkowskich, córką Ksawerego (1817-1866) i Marii
z Żarnowskich (1824-4.01.1903) (zob. biogram
Zdzisława Marcinkowskiego),
ich dzieci: 5.1. .Amelia (1876-1950). malarka, żona .Artura Obrąpalskiego: 5.2. Mie
czysław (1880-1941). inż. rolnik, wł. maj. Chojno (pow. chełmski), oż. z Izabellą
z Chrzanowskich (1884-1965): 6. .Aleksander (23.08.1853-1887). wł. maj. Iłowicc
(pow. krasnostawski), oż. Wandą z Malczewskich (1854-1941). dzieci: 6.1. Janina
(1885-1945): 6.2. Stanisław (1881-1940), wł maj. Radlin (pow. janowski), oż. zc Ste
fanią z Gosiewskich (1881-1935).
S. B. studiował w 1. 1864-1868 w Warszawie, na Wydziale Prawa i Administra
cji Szkoły Głównej, a 21.06.1869 uzyskał dyplom magistra prawa i administracji na
podstawie złożonej pracy: O zabójstwie ze stanowiska teorii i prawodawstw obowią
zujących, drukowanej w „Przeglądzie Sądowym’’ (1870, z. V I-V II) i w broszurze
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]Dwór w Pliszczynie od podjazdu

(W. L871). W zbiorach rodzinnych zachował się notatnik S. B. z pierwszego roku
studiów (1864/65), z dokładnym planem zajęć i zapiskami z różnych wykładów.
Po śmierci Antoniego dziedzicem Pliszczyna został jego syn Mieczysław, oże
niony z Zofią Marcinkowską, od którego w 1893 przejął majątek jego starszy brat
Stanisław, wcześniej gospodarujący w Boduszynie (pow. lubelski). W okresie admi
nistracji Mieczysława Boduszyriskiego dobra pliszczyńskie składały się z folwarków:
Pliszczyn z Boduszynem i Zapowiedzią, oraz wsi Łysaków. Łagiewniki i Zagrody.
Całkowity obszar majątku wynosił w tym czasie — 1626 mg (946 ha) (w tym: grun
ty orne i ogrody zajmowały — 1195 mg. łąki — 114 mg, pastwiska — 40 mg. lasy
— 235 mg, nieużytki — 42 mg). Budynków murowanych było 17 i 16 drewnianych
(ok. 1885). Do Mieczysława należały później jeszcze inne majątki na Lubelszczyźnie,
m.in. Tarnowola w powiecie biłgorajskim i Zofiówka w powiecie janowskim. W chwi
li śmierci S. B. był wł. maj. Pliszczyn (723 mg) i maj. Boduszyn (336 mg). Pozostawio
ny majątek był poważnie zadłużony, na ogólną sumę: 173 874 rbl. 38.5 kop. (1918),
ponad połowę tej sumy stanowiły pożyczki TKZ. Zadłużenia, tylko w niewielki stop
niu ustępowało ogólnej wartości całego majątku, oszacowanego na pocz. 1918 na
197 616 rbl. 48,5 kop.
S. B. zajmując się prowadzeniem rodzinnych majątków jednocześnie działał spo
łecznie, m.in. był w 1. 1898-1903 radcą Dyrekcji Szczegółowej Lubelskiej TKZ, a od
1904 radcą Komitetu TKZ z Okręgu Lubelskiego, członkiem Rady Tow. Rolniczego
Lubelskiego i delegatem (razem z bratem Mieczysławem B.) Tow. do Rady CTR
w Warszawie. S. B. znał bardzo dobrze angielski i był tłumaczem literatury angiel
skiej, np. Charlesa Dickensa. Bez wyjścia (W. 1871) i Williama Hepwortha Dixona,
Ziemia Święta (W. 1874).
S. B. miał bardzo dobre stosunki z pracownikami swojego majątku i ludnością
chłopską. Był uważany przez swoich sąsiadów-ziemian za chłopomana. Wyrazem
sympatii, jaką się cieszył w okolicy był jego pogrzeb w Bystrzycy, na który ściągnęły
zastępy miejscowej ludności.
S. B. oż. z Jadwigą z Hynek-Piotrowskich. córką Waleriana i Petroneli z Kosińskich, z którą miał cztery córki: 1. Henryka (1875-26.07.1934), wł. maj.
10
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Boduszyn, 18.10.1892 (Bystrzyca) za Kazimierzem Rojowskim h. Cholewa (8.10.1865
10.01.1920), wł. maj. Sobianowice (pow. lubelski), synem Henryka (ur. 14.07.1814),
uczestnikiem wojny rosyjsko-japońskiej i I wojny światowej, od listopada 1918 ppor.
WP w 1 Brygadzie Jazdy, następnie w 1 P Szwoleżerów, i Antoniny z Jabłonow
skich, ich dzieci: 1.1. Antoni (1894-1944), oż. z Marią z Czerkiewiczów (1972),
ich syn 1.2.1. Marian (zm. 1995), oż. z Haliną Klanke; 1.2.Kazimierz (28.07.1898
w Sobianowicach-3.09.1944 w Warszawie), wł. maj. Sobianowice, w l. 1918-1921
w 7 p. uł., por. WP, członek Stronnictwa Narodowego, po 1939 w Narodowej Orga
nizacji Wojskowej i „Uprawy”, żołnierz w powstaniu 1944, poległ na ul. Brackiej, oż.
po raz pierwszy 12.06.1919 w Nowym Sączu z Magdaleną z Szatkowskich (rozw.),
po raz drugi 8.08.1937 w Wilnie z Marią z Lachertów (2.10.1901 w Moskwie-1983),
1° voto Ciświcką; 1.3. Maria (9.01.1900-1940), zamordowana z córką przez Niem
ców w Warszawie, żona Ludwika Wasilewskiego, ich 1.3.1. córka; 1.4. Teresa (Renia),
za Henrykiem Zajączkowskim (17.01.1898 w Warszawie-14.07.1963 w Nałęczowie),
lekarzem psychiatrą; 1.5. Henryk; 2. Maria (zm. 27.06.1882), która zm. w wieku pię
ciu lat; 3. Róża Krystyna (9.12.1883 w Piotrkowie Trybunalskim-19.02.1970 w Lubli
nie), żona ^ Jana Kołaczkowskiego (1880-1924); 4. Maria Jadwiga (1884-4.03.1934
w Pliszczynie), za Piotrem Jarnuszkiewiczem (ur. 1887).
Dok.: S. Borowski, Szkota Główna Warszawska 1862-1869. Wydział Prawa i Administracji, Warszawa 1937,
s. 288; Gerber, s. 13; SGKP, t. 8, s. 266; Boniecki, Herbarz, Uzupełnienia i sprostowania, s. 214-215; Uruski,
Rodzina, t. 1, s. 260; „Kurier Warszawski”, 1836, nr 63; A. i M. Dunin-Łabędzcy, Boduszyńscy i Kołacz
kowscy w Pliszczynie, WZ, 2011, nr 46, s. 26-36; E. Szulc, Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie,
W. 1989, s. 621-622; inf. i dokumenty rodzinne.

Anna i Maciej Dunin-Łabędzcy
DASZEWSKI MICHAŁ KAJETAN h. Mścigniew (1850-1934), wł. maj. Brzumin
i Nowa Wieś (pow. grójecki). Syn Michała (1823-1857) i Antoniny z Kamieńskich
(1823-25.09.1877), c. Mikołaja i Zuzanny z Jasińskich.
Dziadek M.D., Franciszek D. (3.12.1787-29.12.1852), kpt. WP w Królestwie Pol
skim, oż. z Eleonorą z Klimontowiczów h. Pielesz, z którą miał m.in. dwóch synów:
Michała (1823-1857) i Aleksandra Jakuba (1818-1883), wł. maj. Pniewy i Osieczek
(pow. grójecki), oż. Bronisławą Filipiną z Ryxów h. Pierścień (1824-30.09.1903), ich
syn Aleksander Bronisław (25.01.1844-1911), oż. z Marią z Kicińskich (1845-1886),
z którą miał syna ^ Aleksandra Józefa (1874-1929).
Rodzeństwo: 1. ^ Antoni Mikołaj (1853-1942).
M.D. był w II poł. XIX w. właścicielem dóbr Brzumin, zwanych również Brzuminem Daszewskiego (ok. 250 ha), a w 1896 kupił Nową Wieś z fol. Franulin. Na pocz.
XX w. majątek przekazał synom: Janowi — Brzumin, a Tadeuszowi w 1909 — Nową
Wieś (ok. 185 ha). M.D. rozpoczął w Nowej Wsi dużą hodowlę warzyw i owoców,
które sprzedawał do Rosji. Póź niej sadownictwo w Nowej Wsi rozwijał z dużym po
wodzeniem jego syn Tadeusz. W Nowej Wsi był dwór wzniesiony na pocz. XIX w.,
a ok. 1844 przebudowany wg projektu architekta Adolfa Schucha (1792-1880).
M.D. oż. z Gabrielą z Pobóg-Pągowskich (1852-1937), c. Walerego i Lucyny
z Minasowiczów h. Przyjaciel z odm., a wnuczką Józefa (zm. 1837), płk. WP, wł. maj.
Karczewszczyna (pow. grójecki), i Barbary z Chrzanowskich (Chrzczonowskich?)
(zm. 1843).
Dzieci: 1. Michał (1877-1954), miał syna 1.2. Michała Antoniego (1914-1957);
2. Jan (1880-1976), wł. maj. Brzumin, Franulin, Nowa Wieś (pow. grójecki),
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Przed dworem w Siedzowie (od lewej): Janina i Witold Stefańscy,
Michał Kajetan i Antoni Daszewscy

oż.z Zofią z Wajchtów, ich dzieci: 2.1. Krystyna (ur. 1910), od 1936 żona Romana
Cywińskiego (1912-1961), s. Juliusza (1881-1948), wł. Piotrawina (pow. puławski),
i Stefanii z Mrozowskich (1885-1969); 2.2. Zofia (1911-1986), żona Adama Iłłakowicza, abs. SPRK (1927-1928), w 1939 por. rez., dowódcy plutonu w 1 p. s. k.,
rannego 18.09.1939; 2.3. Anna (ur. 1913), żona Wacława Dąbrowskiego; 2.4. Jan
Kazimierz (5.04.1915-4.041942), w 1939 ppor. 1 p. lot., zginął jako pilot Dywizjonu
303 w walce nad Francją; 3. ^ Tadeusz (1882-1972).
Sęczys, Szlachta, s. 116, 512; Spis obywateli, s. 19; Rocznik woyskowy 1825, s. 45, 69; Rocznik ofic. 1939,
s. 222, 774; Radomyski, s. 50; Kawaleria polska, s. 91; inf. Macieja Daszewskiego.

(T.E.)
DASZEWSKI ANTONI MIKOŁAJ h. Mścigniew (1853-21.12.1942), wł. maj. Siedzów, Ostrybór, Piwonin (pow. garwoliński), Laski (pow. warszawski), rolnik. Syn
Michała (1823-1857) i Antoniny z Kamieńskich (1823-25.09.1877), c. Mikołaja i Zu
zanny z Jasińskich.
Rodzeństwo: 1. ^ Michał Kajetan (1850-1934).
A.D. był początkowo właścicielem dóbr Siedzów, obejmujących także folwarki:
Ostrybór (Ostry Bór) i Piwonin. W Siedzowie był drewniany dwór wzniesiony przez
A.D. ok. 1890 r. i otoczony rozległym parkiem nad starorzeczem Wisły. W l. 20.
Siedzów i Ostrybór obejmowały ok. 230 ha. (jeszcze w 1878 dobra Siedzów liczyły
ok. 550 ha) A.D. nabył także maj. Laski pod Warszawą, które zajmowały po I wojnie
światowej ok. 327 ha. W 1921 r. A.D. wydzielił z maj. Laski kilka morgów i ofiarował
Matce Elżbiecie Czackiej ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
Na działce zbudowano pó ź niejszych Zakład dla Niewidomych. Oprócz przekazania
ziemi, A.D. pomógł w budowie pierwszych budynków dla sióstr. W okresie między
wojennym pozostały majątek ziemski A.D. podzielił między dzieci.
A.D. pracował społecznie, udzielając się w różnych organizacjach, m.in. przed
I wojną światową był prezesem Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Garwolinie,
działał w kółkach rolniczych.
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Ostatnie lata życia A.D. spędził w Warszawie
u córki Wandy. Zm. w Warszawie i został pocho
wany w grobie rodzinnym w Laskach.
A.D. oż. w 1885 w Warszawie z Józefą
z Jaźwińskich h. Grzymała, c. Walentego i Ka
mili z Zagajewskich, ich dzieci: 1. Wacław
(1886-1941), studiował rolnictwo w Studium
Rolniczym UJ, więzień obozu w Auschwitz,
zastrzelony podczas apelu za uderzenie ofi
cera niemieckiego, który go obraził, kawaler;
2. Wanda (1888-1973), dr nauk przyrodniczych,
abs. Uniw. w Genewie, pedagog, panna; 3. Jó
zef Antoni Feliks (1889-1945), współwł. maj.
Laski, inż. rolnik, abs. Uniw. w Gembloux, był
adm. majątków ziemskich, oż. z Anną z Sulimierskich (1889-1968), ich dzieci: 3.1. Krystyna
(1916-1996), za Władysławem Zagórskim, ich
Antoni Daszewski
dzieci: 3.1.1. Ewa; 3.1.2. Lech; 3.1.3. Wojciech;
3.2. Zbigniew (1918-1986), jego syn 3.2.1. Woj
ciech (ur. 1957); 3.3. Konstanty (1922-12.1940), uczeń gimnazjum, zamordowany
w obozie w Auschwitz; 3.4. Witold pseud. Wojtas (1924-2.08.1944), plut. podch. AK
w pułku „Baszta”, zginął podczas powstania w Warszawie, pośmiertnie odznaczony
Krzyżem Walecznych i Krzyżem VM; 3.5. Paweł (1930-2006), uczestnik powsta
nia w Warszawie 1944 r., odznaczony Krzyżem AK, oż. z Zofią ze Studzińskich,
syn 3.5.1. Jacek (ur. 1973); 3.6. Maciej (ur. 1932), ekonomista, uczestnik powstania
w Warszawie 1944 r., odznaczony Krzyżem AK, oż. z Krystyną z Węklarów, ich córka
3.6.1. Agnieszka (ur. 1958), inż. architekt; 4. Janina (1890-1974), żona Witolda Ste
fańskiego (1891-1973), biologa, prof. parazytologii; 5. Maria (1893-1971), tłumacz
ka radia BBC w 1. 1940-1944, pracowała w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach,
żona Bolesława Gutowskiego; 6. Michał (23.08.1895-1943), zamordowany przez

Dwór w Siedzowie
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gestapo w Laskach, kawaler; 7. Antoni (1898-1924), oficer WP, zginął tragicznie;
8. Adam (20.04.1904-5.02.1993), wł. maj. Siedzów, rolnik, abs. Uniw. w Gembloux,
abs. SPRK (1927-1928), w 1939 r. ppor. rez. kawalerii w Warszawskiej Brygadzie
Zmotoryzowanej, następnie służył w WP na Zachodzie, po wojnie na emigracji
w Anglii, gdzie pracował w cukrownictwie, oż. w 1934 r. z Marią Heleną z Lossowów (1905-2004), c.
Józefa (1874-1950) i Heleny z Szembeków (1880-1965), ich
dzieci: 8.1. Zofia (ur. 1936); 8.2. Antoni (ur. 1938).
Dok.: Spis obywateli, s. 19; Kalendarz CTR, 1914, cz. 2, s. 89; Lista, t. 1, s. 200-202; Radomyski, s. 50;
Rocznik ofic. rez., s. 128, 607; Kawaleria polska, s. 91.

Maciej Daszewski
DEMBIŃSKI ZBIGNIEW h. Rawicz (29.06.1898-23.07.1981), wł. maj. Węgier
ce (pow. inowrocławski). Syn Bronisława (14.08.1858-23.11.1939), historyka, prof.
UJK, UW i UP, rektora UJK, działacza społecznego i politycznego, i Anieli z Thie
lów. Ur. we Lwowie.
Rodzeństwo: 1. Anna (1895-1954); 2. Janina (1908-1989), żona Tadeusza Roz
wadowskiego h. Trąby (1906-1982), syna
Wincentego R. (1878-1941).
Z domu rodziców Z. D. wyniósł głębokie przejęcie się sprawami polskimi, po
czucie obowiązków narodowych, szacunek dla trudu pracy, potrzebę ładu i dyscypli
ny. Do szkoły średniej uczęszczał we Lwowie i Krakowie, gdzie zdał maturę wl916.
W kilka miesięcy po maturze rozpoczął służbę wojskową, początkowo w Legionach,
a następnie w WP. Ukończył szkołę oficerska w 1918 . Brał udział w obronie Lwowa
i na froncie wschodnim, dowodząc samodzielnie akcjami bojowymi.
W 1920 roku odziedziczył po swoim stryju Antonim D. i jego żonie Felicji z Ko
złowskich, maj. Węgierce (494 ha) z pałacem wzniesiony w 1904 według projek
tu Wojciecha Dembińskiego, ich kuzyna. Po studiach w Wyższej Szkole Rolniczej
w Warszawie i po odbyciu praktyk w dobrze prowadzonych gospodarstwach wielko
polskich gospodarował samodzielnie w swoim majątku do wybuchu wojny w 1939,
poświęcając się również pracy społecznej i politycznej.
W 1928 założył Związek Pracodawców i Pracobiorców w Inowrocławiu. Od 1932
był prezesem Kółka Rolniczego w Janikowie, a następnie członkiem zarządu po
wiatowego i wojewódzkiego Rady Tow. Rolniczego. Brał też udział w pracach Sto
warzyszenia Plantatorów Buraków Cukrowych, jako członek Zarządu na Ziemie
Zachodnie i członek Rady Nadzorczej cukrowni. Sprawował funkcje prezesa powia
towego ZZ, a na początku 1939 został prezesem Pomorskiego Związku Ziemian.
Był wiceprezesem okręgowego Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Politycznie był
związany ze Stronnictwie Narodowym z ramienia którego piastował mandat poselski
do sejmu w 1. 1930-1935.
Po wybuchu wojny w 1939 dobrowolnie zameldował się do służby wojskowej,
gdzie pełnił funkcję dowódcy kompani w batalionach obrony Warszawy. Dostał się
do niewoli niemieckiej i cały okres okupacji spędził w oflagach w Niemczech. W kil
ku kolejnych obozach brał udział w pracach dyskusyjnych i samokształceniowych.
Stał na czele koła rolników. Koniec wojny zastał go w Lubece i wrócił do Polski
w połowie 1946.
Po powrocie do kraju był dyrektorem Zespołu Państwowych Gospodarstw H o
dowlanych w Brudzyniu, następnie administratorem majątku kościelnego Lipnica.
Ostatnie lata pracy spędził w PGR w Biurze Projektów Organizacji Gospodarstw
Rolnych w Poznaniu. Za prace w PGR został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
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Z. D. zm. w Poznaniu.
Z. D. oż. z Zofią z Hornowskich h. Korczak (1900-7.08.1986), córką Czesława
(1849-15.02.1920) i Kazimiery z Karskich (zm. 18.12.1927). Ich dzieci: 1. Maria Tere
sa (ur. 1929), żona Stanisława Dzierżykraja-Morawskiego (ur. 1922), dzieci: 1.1. Pa
weł (ur. 1955), oż. z Paolą Simonetti (ur. 1957), ich syn 1.1.1. Tomasso (ur. 1987);
12. Irena (ur. 1959), mąż Erie Amesen; 1.3. Iwo (ur. 1961), oż. z Anettą Larson
(ur. 1955), ich dzieci: 1.3.1. Sofia (ur. 1992); 1.3.2. Nicolas (ur. 1994); 1.4. Andrzej
(ur. 1965); 2. Jan Maria (1932-1988), oż. z Marią z Krajewskich (ur. 1937), ich córka
2.1. Olga (ur. 1964), za Bogumiłem Knypińskim (ur. 1963), dzieci: 2.1.1. Zuzanna
(ur. 1986); 2.1.2. Julia (ur. 1989); 2.1.3. Klara (ur. 1991); 2.1.4. Matylda (ur. 2002);
3. Zbigniew Antoni, inż., brał udział w budowie tunelu pod kanałem La Manche.
Dok.: Spis ziemian, woj. poznańskie, s. 13; M. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, P. 1997,
s. 287.

(Red.)
GOMBROWICZ JAN ONUFRY h. Kościesza odm. (9.11.1868-21.12.1933), wł. maj.
Jakubowice, Małoszyce i część maj. Bodzechów (pow. opatowski), przemysło
wiec. Syn Onufrego Floriana (1817-1887), wł. maj. Wysoki Dwór, Mingajłów i Lenogiry (pow. poniewieski), a następnie maj. Jakubowice, prezesa poniewieskich
zjazdów sądowych, i Antoniny z Dąmbrowskich h. Junosza (zm. 1892), córki Ro
mualda, wł. Birżeł, i Marianny z Toplickich h. Nałęcz, marszałkówny wiłkomierskiej.
Ur. w Kwieciszkach na Suwalszczyźnie (pow. mariampolski).
Onufry G. podczas powstania 1863 został uwięziony w twierdzy dynaburskiej,
a następnie zesłany do gub. tambowskiej w Rosji. W 1868 wobec zakazu powrotu na
Litwę, po przymusowym sprzedaniu tamtejszych dóbr, przybył do Królestwa Polskie
go iw 1871 zakupił maj. Jakubowice.
Rodzeństwo: 1. Antonina (ur. 1864), za Witoldem Nartowskim h. Trzaska, pra
wnikiem, s. Lucjana, wł. maj. Romajnie (gub. kowieńska), i W. Chłopickiej.
J.
G. początkowo uczył się w domu, następnie studiował na Polit. Ryskiej, naj
pierw na wydziale mechanicznym (1886-1887), a później rolniczym (1887-1890), nie
uzyskując dyplomu. W Rydze wstąpił do korporacji „Arkonia”, także poznał tam
Ignacego Mościckiego, późniejszego prezydenta Polski.
Po powrocie ze studiów w 1890 kupił maj. Małoszyce. W tym samym roku na
balu w położonym niedaleko od Małoszyc, Bodzechowie należącym do rodziny Scibor-Kotkowskich poznał Marcelinę Antoninę Ścibor-Kotkowską. Po ślubie w 1892
zamieszkał wraz z nią w Małoszycach. Ponieważ był tam stary zrujnowany dom, J. G.
kupił w okolicy modrzewiowy dwór, który po przeróbkach postawił w Małoszycach.
W 1900 do tego dworu dobudowany został murowany, piętrowy dom. W przyszłości
planowana była rozbudowa murowanego domu w miejscu dworu, ale nie została
zrealizowana. W oficynie mieściły się pokoje gościnne. Dzięki inwencji Antoniny G.
w Małoszycach powstał park uważany za najpiękniejszy w sandomierskim. Jeszcze
przed 1900 J. G. wraz z kolegą z Rygi i mężem kuzynki Aleksandrem de Rossetem
przejął od teścia
Ignacego Ścibor-Kotkowskiego prowadzenie zakładów w D o
łach Biskupich oraz rozparcelował maj. Jakubowice. Doły Biskupie (później zwane
Osadą Młynarską Doły) były ośrodkiem przemysłowym. Znajdowały się tam: zapora,
kilka młynów wodnych, kamieniołomy piaskowca oraz warsztaty produkujące wyro
by kamieniarskie. Tamtejszą spółkę „Kopalnia Piaskowca Fabryka Wyrobów Kamie
niarskich” powołał ok. 1894 teść J. G. Po jego śmierci w 1901 żona i teściowa J. G.,
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Dwór w Małoszycach

odziedziczyły część (wg Jerzego Gombrowicza prawic 1/4) maj. Bodzechów, reszta
należała do braci stryjecznych Ignacego Kotkowskiego. Ponadto Antonina G. odzie
dziczyła Osadę Młynarską Doły. W 1905 Gombrowiczowie przeprowadzili się z Małoszyc do Bodzechowa, gdzie J. G. został naczelnym dyrektorem tamtejszej fabryki
i gospodarstwa rolnego. Duże dobra bodzechowskie (złożone z obszarów rolnych,
leśnych oraz kopalń i fabryki żelaza) kupił w 1848 od spadkobierców Onufrego Ma
łachowskiego, Ignacy Ścibor-Kotkowski (1771-1856). dotychczasowy ich dzierżaw
ca. On, a następnie jego synowie i wnukowie, w Bodzechowie postawili na rozwój
przemysłu, zakładając tam m.in. odlewnię żeliwa i walcownię. Bracia Kotkowscy
mieszkali tam. tworząc tzw. ..spółdzielnię" lub ..wspólnotę" rodzinną. Za czasów
J. G. Bodzechów składał się z dużego maj. ziemskiego (5200 ha. w tym 4140 ha
lasów), kopalń rudy żelaza oraz zakładów przemysłowych (m.in. piec. walcownia,
pudlingarnia. odlewnia), w których produkowano żelazo surowe, kute i walcowane,
oraz wyroby żelazne. Gombrowiczowie w Bodzechowie zamieszkali w starym dwo
rze otoczonym parkiem w stylu francuskim. Były tam też cztery inne dwory należą
ce do braci Kotkowskich. Część z nich była przerobiona z XVIII-wiecznych oficyn.
J. G. w Bodzechowie założył sklep spółdzielczy. Ochotniczą Straż Ogniową, szko
lę i ochronkę dla dzieci robotników, bibliotekę dla robotników oraz orkiestrę fa
bryczną. którą sam dyrygował. Jego żona organizowała przedstawienia amatorskie,
w których brali udział urzędnicy i robotnicy. Wobec coraz silniejszych nastrojów re
wolucyjnych. J. G. na wielkim wiecu fabrycznym opowiedział się przeciwko cara
towi i przemocy. Po stłumieniu rewolucji, na jesieni 1908 zakłady bodzechowskie
otoczyło wojsko, przeprowadzono rewizję i aresztowano 60 robotników. Również
J. G. został aresztowany i uwięziony w radomskim więzieniu. Jednak po tygodniu
został zwolniony za kaucją 50.000 rubli. Równocześnie rozpoczął się proces sądowy.
Po wyjściu z więzienia J. G.. rozgorzał konflikt z Kotkowskimi o dalsze kierowanie
Bodzechowem, w wyniku którego J. G. zebrał konsorcjum, które kupiło 1/4 część
akcji od Mieczysława Cichowskiego — wuja jego żony. Wówczas, mając większość
16
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Józio (syn Januszu) i Tereska (córka Jerzego) Gombrowiczowie, wnuki Jana Onufrego, w Potoczku

głosów na zebraniu ogólnym akcjonariuszy Bodzechowa. J. G. został wybrany preze
sem jego zarządu. Zdecydowano również o likwidacji majątku. J. G. nadal zarządzał
maj. Małoszyce, kopalniami dolomitu i piaskowca w Dołach oraz kupionymi kilka
lat wcześniej kopalniami dolomitu w Zagnańsku k. Kielc. W wyniku powodzi, jaka
nawiedziła w 1909 Doły i koniecznością budowy nowej zapory wodnej, J. G. zdecy
dował w 1911 o założeniu tam fabryki papieru drzewnego (tektury) na zasadzie to
warzystwa akcyjnego. Otrzymało ono nazwę ..Witulin” ponieważ w przyszłości udział
Gombrowiczów był przeznaczony dla ich najmłodszego syna Witolda. Pakiet kontro
lny posiadała żona J. G., a on sam niedużą część akcji, ale został prezesem zarządu
spółki. Nowa zapora stanęła w 1912 i w tym roku ruszyła produkcja tektury. W 1909
J. G. kupił od Zygmunta hr. Wielopolskiego maj. Nietulisko (pow. opatowski), któ
ry rozparcelował. Wiosną 1911 uprawomocnił się zasądzony przez sąd wyrok dwóch
lat twierdzy dla J. G. za wygłaszanie antypaństwowych przemówień. Latem 1911
J. G. zakończył likwidację Bodzechowa. Z Tow. Zakładów Żelaznych zostały wyod
rębnione mniejsze oddzielne jednostki. Maj. ziemski Bodzechów odkupił wówczas
od towarzystwa likwidacyjnego Stanisław Scibor-Kotkowski, a obszary leśne inni
członkowie rodziny. J. G. zachował w Bodzechowie duży młyn i jeden dom. Wówczas
Gombrowiczowie przenieśli się na stałe do Warszawy, gdzie wynajęli ośmiopokojowe mieszkanie w bardzo ekskluzywnej kamienicy czynszowej przy ul. Służewskiej 3
m. 4. Budynek ten zbudowany został w stylu secesyjnym według projektu Mikołaja
Tołwińskiego i należał do najelegantszych w stolicy. Siedziba w Małoszycach pełniła
odtąd rolę rezydencji letniej, a tamtejszym majątkiem kierował rządca. Po uregu
lowaniu spraw J. G. zdecydował się odbyć karę, rezygnując z przywileju twierdzy
na rzecz więzienia w Radomiu, gdzie otrzymał własną celę, którą mógł umeblować.
Również pozwolono na przynoszenie mu obiadów z restauracji. Jednak wkrótce na
prośbę żony car ułaskawił J. G., który mógł opuścić więzienie. W Warszawie J. G. bę
dąc prezesem zarządu Tow. Akcyjnego ..Witulin" kierował jego biurem. W czasie
I wojny światowej w 1915 J. G. został dyr. Centrali Handlowej, a w 1917 dyr. Zarządu
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Warszawskiego Zakładów Żelaznych Ostrowieckich. Fabryka w Dołach została zde
wastowana, kopalnie nie pracowały. Ok. 1917 J. G. sprzedał akcje „Witulina” i kupił
w Warszawie dwie kamienice czynszowe, przy ul. Wspólnej 33 i Próżnej 7. W 1924
przestał być dyr. Zarządu Warszawskiego Zakładów Żelaznych Ostrowieckich. Zo
stał natomiast wówczas prezesem Syndykatu Złomu i Centrali Zakupu Złomu Pol
skich Hut Żelaznych, wiceprezesem rady nadzorczej „SA Żeglugi Polskiej” oraz czł.
Tymczasowej Rady Portowej Gdyni.
Był prezesem Związku Filistrów Korporacji „Arkonia” i członkiem Stów. Tech
ników.
J.
G. został pochowany na cmentarzu w Przybysławicach, niedaleko Jakubo
wic. Rok po jego śmierci wdowa z córką Reną i synem Witoldem przeniosła się do
mieszkania przy ul. Chocimskiej 35 w Warszawie. Dochody nadal zapewniał maj.
Małoszyce (w 1930 liczący 227 ha) i kamienica przy ul. Wspólnej. Jednak wkrótce
Małoszyce rozparcelował syn Janusz G. W czasie Powstania Warszawskiego mie
szkanie Antoniny G. i jej córki Reny zostało zniszczone, później obie panie mieszka
ły w Końskich i Kielcach.
J.
G. oż. 10.1892 w Denkowie z Marceliną ze Ścibor-Kotkowskich h. Ostoja
(1872-1959), działaczką Stów. Ziemianek Polskich, c.
Ignacego Leona (18371901).
Dzieci: 1. Janusz (1894 w Małoszycach-1968 w Warszawie), inż. rolnik, adm. maj.
Małoszyce, następnie maj. Potoczek, więzień obozu w Mauthausen, więzień politycz
ny w Polsce w 1947, do śmierci mieszkał w Warszawie, oż. w 1922 z Franciszką ze Ści
bor-Kotkowskich h. Ostoja (1894-1980) (l°v. Janową Cichowską), wł. maj. Potoczek
(pow. iłżecki), c. Stanisława (1840-1911), a bratanicą
Bolesława K. (1838-1906);
ich syn 1.1. Józef Marian (1925-2005), po wojnie zamieszkały w Paryżu, oż. z Lilia
nę Bas, Francuzką; ich dzieci: 1.1.1. Cyrille Joseph Michel (ur. 1968); 1.1.2. Isabelle
Franęoise Irene (ur. 1971); 1.1.3. Renaud Pierre Andre Jean (ur. 1973); 1.1.4. Vinciane Rita (ur. 1975); 2.
Jerzy (1895-1971); 3. Irena (Rena) (1899 w Małoszycach-1961 w Radomiu), prezes Koła Młodych Ziemianek, matematyk, przed wojną
prowadziła pogadanki matematyczne w Polskim Radiu, katolicka działaczka spo
łeczna, działaczka organizacji kobiecych oraz PCK, po wojnie pracowała w wydaw
nictwie „Jedność” i oddziale katolickiej księgarni „Verbum” w Kielcach, recenzentka
książek dla bp kieleckiego, po śmierci matki mieszkała w Radomiu; 4. Marian Wi
told (1904 w Małoszycach-1969 w Vence/Francja), mgr prawa, pisarz, oż. w 1968
z Marie Ritą Labrosse, literatką.
Dok.: J. Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. Ш, Rzeszów 2001, s. 76-78;
A. Duda, Gombrowicz Irena, [w:] Cmentarz Rzymskokatolicki w Radomiu przy dawnym Trakcie Staro kra
kowskim, obecnie ul. B. Limanowskiego, Część IV, Radom 2004, s. 60-61; A. Scibor-Kotkowski, Kronika
familijna Scibor-Kotkowskich z Rudołtowic herbu Ostoja, W. 2002 (Wyd. II); J. Siedlecka, Jaśnie Panicz.
O Witoldzie Gombrowiczu, Warszawa 2003; A. Stawiarska, Gombrowicz w przedwojennej Polsce, Kraków
2001; J. Szymkowicz-Gombrowicz, Komentarz biograficzny do twórczości Witolda Gombrowicza, rozprawa
napisana na zlec. IBL PAN, mps. 1967; Spis ziemian, woj. kieleckie i krakowskie, s. 8; Z. Tyczyński, Gębą
stąd. Przewodnik Gombrowiczowski, Kielce [2004]; Janicki, t. 2, s. 107; Księga pamiątkowa „Arkonii”, cz. 3,
s. 30-31; inf. rodzinne.

Tomasz Adam Pruszak
GRABSKI EDWARD ZENON h. Wczele (08.07.1883-08.03.1951), wł. maj. Bieganowo (pow. wrzesiński) i Kruszą Podlotowa (pow. inowrocławski). Syn Mariana
(21.11.1846 w Skotnikach-14.11.1919 w Poznaniu), wł. Kruszy Podlotowej, i Heleny
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Dwór w Bieganowie od strony ogrodu (od lewej) I rząd: Teresa i Janina: II rząd: Jan. Leon. Barbara.
Maria. Edward. Edward jun.. Helena Grabscy (ok. 1934)

z Broniszów h. Wieniawa (1850-26.02.1897 w Kruszy Podlotowej), córki Stanisława,
wł. Bieganowa. Ur. w Kruszy Podlotowej.
Rodzeństwo: 1. Franciszka Ludwika (25.08.1878-12.02.1953), za Janem Nepomu
cenem Mukułowskim (1872-1949); 2. Janina Adela Józefa (22.06.1881-29.11.1955),
za: 10voto Janem Brzeskim h. Prawdzie (1867-1912), 2° voto Stanisławem Potrykowskim h. Drogomir (zm. 10.01.1939).
E.
G. dzieciństwo spędził w majątku swoich rodziców w Kruszy Podlotowej. Na
początku kształcił się w Szkole Elementarnej w Inowrocławiu, następnie przez cztery
semestry naukę kontynuował w Królewskim Gimn. dla chłopców w Inowrocławiu.
Potem uczył się w Królewskim Gimn. Realnym w Bydgoszczy, gdzie ok. 1904 zdał
maturę. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił jako jednoroczny ochotnik do pru
skiego wojska. Służbę wojskową odbywał w 1.1904-1905 w 4 Pułku Huzarów Pruskich
im. von Schilla w Oławie (Ohlau). W 1906 przejął od ojca zarząd nad majątkiem
w Bieganowie i w tym samym roku założył tutaj Kółko Rolnicze, którego głównym
celem była wzajemna pomoc w utrzymaniu ziemi. Rozpoczął również modernizację
infrastruktury wsi, wznosząc na początek w 1907 nowe czworaki dla pracowników
majątku. W listopadzie 1908 rozpoczął studia ekonomiczne na Uniw. w Lipsku.
Wraz z wybuchem I wojny światowej został powołany do armii niemieckiej do
46 P.P. i wysłany na front zachodni. Po długotrwałej hospitalizacji (maj-wrzesień
1915) oddelegowano go do służby w 5 Oddziale Trenów (szkolenie koni) w Poznaniu
na stanowisko dowódcy szwadronu i 2. adiutanta. Na stanowiskach tych pozostał do
końca wojny. W grudniu 1918 po wybuchu powstania wielkopolskiego zgłosił się do
mjra Stanisława Taczaka w Poznaniu i przedstawił mu plan sformowania szwadronu
kawalerii Ziemi Wrzesińskiej. Jednak brak broni i innego zaopatrzenia w Poznaniu
zmusił E. G. do udania się do Gniezna, gdzie ppłk Kazimierz Grudzielski powierzył
mu utworzenie szwadronu jazdy oraz uczynił go odpowiedzialnym za przejęcie i za
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bezpieczenie koszar pruskiego 12 Pułku Dragonów. 6.01.1919 otworzył w Gnieźnie
biuro werbunkowe, gdzie przyjmował ochotników wstępujących do nowo tworzone
go pułku, o którego sformowanie zabiegał, a który to pomysł został w końcu pozytyw
nie przyjęty przez władze wojskowe. Z uwagi na liczny napływ ochotników tworzenie
nowego pułku przebiegało niezwykle sprawnie. E. G. został mianowany pierwszym
dowódcą pułku. 9.02.1919 wraz ze sformowanymi dwoma szwadronami złożył na
rynku gnieźnieńskim przysięgę wojskową. 14.02.1919 na własną prośbę został odwo
łany przez gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego ze stanowiska dowódcy pułku. Pozostał
w macierzystym oddziale na stanowisku adiutanta, zajmując się do maja 1919 orga
nizacją kolejnych dwóch szwadronów. W marcu 1919 awansowany został na stopień
por., a w sierpniu przeniesiony został do rezerwy. W związku z trudną sytuacją na
froncie wschodnim w połowie lipca 1920 E. G. powrócił do wojska i objął stanowisko
zastępcy komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie. Ostatecznie
z wojska odszedł w 1921 po podpisaniu traktatu pokojowego w Rydze. W wojskowej
ewidencji posiadał przydział mobilizacyjny na wypadek wojny do 8 PSK w Chełm
nie. W marcu 1924 awansowano go na stopień rtm. kawalerii WP. W uznaniu zasług
E. G. położonych na polu organizacji 17 P. Uł. Wielkopolskich pułk ten nadał mu
odznakę pułkową z zaszczytnym numerem 1 (w 1. 1921-1939 nadano takich odznak
ponad 1500).
Po opuszczeniu wojska E. G. zajął się sprawami gospodarczymi, przede wszyst
kim pracą w swoich kilku majątkach, które odziedziczył po śmierci ojca oraz za
kładach przemysłowych, których współudziałowcem stał się po śmierci stryja Leona
Grabskiego (zm. 1918), a który uczynił E. G. wykonawcą swojego testamentu i jedy
nym spadkobiercą. Około 1919 w skład dominium E. G. wchodziły: maj. Bieganowo
wraz z przyległymi fol. Gozdowo Młyn i Bieczewo (pow. wrzesiński) (ok. 650 ha),
Kruszą Podlotowa (ok. 250 ha) oraz częściowo dobra administrowane z racji prowa
dzenia Fundacji po śmierci Leona Grabskiego: Kustodia (pow. gnieźnieński) (do
chody z tego majątku przeznaczone zostały w testamencie Leona Grabskiego na
rzecz Fundacji) oraz pozostający na terenie Niemiec maj. Nieder-Leschen (obec
nie Leszno Dolne). E. G. osobiście sprawował zarząd nad bieganowskim majątkiem
i należącymi do niego folwarkami, w pozostałych majątkach w jego imieniu pieczę
sprawowali mianowani zarządcy. Poza majątkami ziemskimi E. G. był współwłaści
cielem cukrowni w Gnieźnie, której udziały odziedziczył po stryju Leonie, posiadał
udziały w cukrowniach w Mątwach i we Wrześni oraz był właścicielem gnieźnień
skiej garbarni skór, którą również odziedziczył po stryju i która z czasem stała się
jednym z najlepszych tego typu zakładów w przedwojennej Polsce. W organizacji
pracy w swoich dobrach zabiegał głównie o to, by prowadzone przez niego majątki
dostarczały półfabrykaty do gnieźnieńskich zakładów przemysłowych. Nastawił się
zatem głównie na produkcję buraków cukrowych, która w dużej mierze zaspokajała
zapotrzebowania gnieźnieńskiej cukrowni. Poza tym E. G. jako ziemianin zasłynął
w powiecie i daleko poza nim z hodowli koni arabskich. Prowadził również ekspe
rymentalną hodowlę owiec, reprodukcję uznanych nasion zbóż oraz zarejestrowaną
hodowlę bydła czarno-białego rasy nizinnej.
Poza sprawami gospodarczymi E. G. prowadził również szeroką działalność pu
bliczną. Przed 1939 piastował wiele godności i urzędów. Był m. in. prezesem kilku
towarzystw i rad nadzorczych: Wielkopolskiego Tow. Kółek Rolniczych na powiat
wrzesiński, Tow. Urzędników Gospodarczych powiatu wrzesińskiego i gnieźnień
skiego, Tow. Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego (na powiat wrzesiński),
Tow. Powstańców i Wojaków w Gnieźnie (do 1922), Wrzesińskiego Koła Wielko
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polskiego ZZ, Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Sokolnikach. Sprawo
wał wiceprezesurę Rady Nadzorczej Poznańskiego Banku Ziemian i Koła BBWR
na powiat wrzesiński. Był członkiem Sejmiku Wojewódzkiego, Wielkopolskiej Izby
Rolniczej, Sejmiku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego, Rady Nadzorczej Banku
Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu, Rady Nadzorczej Centrali Rolników w Pozna
niu, Państwowej Rady Kolejowej w Warszawie, Poznańskiej Sodalicji Panów i in. Peł
nił funkcję kuratora Wielkopolskiej Szkoły Rolniczej we Wrześni i zasiadał w Komisji
Szkolnictwa Rolniczego Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W 1935 E. G. był jednym
z inicjatorów powołania do życia Stów. Byłych Żołnierzy 17 P. Ul. Wielkopolskich.
Na zebraniu konstytucyjnym stowarzyszenia został wybrany prezesem tej organiza
cji, którą to funkcję piastował do wybuchu wojny. E. G. był ponadto delegatem po
wiatu wrzesińskiego na Polski Sejm Dzielnicowy, który obradował w Poznaniu w dn.
3-5.12.1918. Sprawował też prezesurę Fundacji śp. Leona Grabskiego, której celem
było niesienie pomocy mniej zamożnym członkom rodziny Grabskich: udzielanie im
zapomóg, fundowanie stypendiów dla uczniów i studentów oraz uposażanie panien
wychodzących za mąż.
E. G. w dwudziestoleciu międzywojennym prowadził również szeroko poję
tą działalność charytatywną i filantropijną. Jeszcze jako organizator i dowódca
3 (17) P. Ul. Wielkopolskich z własnych środków za 12000 marek wykupił wypo
sażenie (meble i zastawę stołową) niemieckiego kasyna oficerskiego. Zakupił też
brakujące instrumenty dla formującej się w lutym 1919 kapeli (orkiestry) pułkowej.
Z własnych funduszy również wypłacił swoim żołnierzom pierwszy żołd. Po odejściu
z wojska nie zaprzestał finansowania różnorakich przedsięwzięć. Wśród wielu inicja
tyw, jakie podejmował na szczególną uwagę zasługują: uposażenie Gimn. Żeńskie
go im. bł. Jolanty w Gnieźnie (obecnie II Liceum Ogólnokształcące), finansowanie
prac inż. Stefana Witkowskiego, mających na celu stworzenie szybkiej łodzi motoro
wej i wprowadzenie jej na polskie rzeki jako nowego środka transportu rzecznego,
pomoc materialna udzielana kawalerzystom-rezerwistom, którzy w czasie wielkie
go kryzysu znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Wydatnie wspierał też szko
łę w Bieganowie, zakupując niezbędne pomoce naukowe oraz finansując remonty
szkoły. W latach 30. był orędownikiem budowy nowej szkoły, zgadzając się na czę
ściowe pokrycie kosztów tego przedsięwzięcia. Pomysł ten jednak nie doczekał się
realizacji (być może ze względu na rychły wybuch wojny). Przez cały okres dwudzie
stolecia międzywojennego wspierał też finansowo wszelkie lokalne i ogólnopolskie
akcje charytatywne.
Na osobną uwagę zasługuje jego działalność na niwie Kościoła katolickiego.
W 1911 otrzymał tytuł patrona kościoła w Bieganowie, który przejął po swoim ojcu.
Od początku patronatu bieganowski kościół zajmował ważne miejsce na liście insty
tucji, które E. G. wspierał. Świadczą o tym liczne fundacje na jego rzecz. Ufundował
wraz z żoną dwa nowe dzwony, w 1926 przystąpił do gruntownego remontu kościo
ła: odświeżył jego wnętrze, wyremontował wieżę, zainstalował na budynku świątyni
piorunochron, wymienił okna. Przez cały okres sprawowania patronatu fundował
również dla kościoła drobniejsze sprzęty, takie jak: pałki dla marszałków, dzwonki,
figurę św. Antoniego, obraz św. Tereski, srebrne lichtarze, złoty kielich, ampułki,
kropidło i nowy mszał. W 1928 rozpoczął budowę nowej plebanii. E. G. był rów
nież fundatorem kilku krzyży stojących przy drogach wylotowych z Bieganowa oraz
dwóch figur: św. Jana Nepomucena i św. Antoniego w Bieczewie. Wspierał rów
nież finansowo budowę Domu Nuncjatury Stolicy Apostolskiej w Warszawie oraz
renowację katedry w Gnieźnie. Za działalność na rzecz Kościoła katolickiego Oj-
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Dwór w Bieganowie (1923)

ciec św. Pius XI nadal mu 13.08.1929 roku honorowy tytuł szambelana papieskiego
(Camerieri d’onore di Spada e Сарра Soprannumerari di Santa Sede). W czerwcu
1935 jako jeden z dwóch polskich szambelanów papieskich (obok Edwarda Potwo
rowskiego) dostąpił zaszczytu towarzyszenia legatowi papieskiemu, kard. Augustowi
Hlondowi w czasie Kongresu Eucharystycznego katolików Jugosławii odbywającego
się w Lublanie.
W 1. 1914-1916 E. G. wybudował w Bieganowie eklektyczny dwór, który do dziś
uważany jest za perłę wielkopolskiej architektury ziemiańskiej. Autorem projek
tu dworu był znany i ceniony poznański architekt inż. Stefan Cybichowski, z któ
rym w latach późniejszych E. G. współpracował jeszcze niejednokrotnie. Dwór ten
w okresie dwudziestolecia międzywojennego pełnił nie tylko rolę rodowej siedziby,
ale był także ważnym ośrodkiem życia towarzyskiego i kulturalnego okolicy. Tu
taj E. G. podejmował znamienitych gości: Prezydenta RP Ignacego Mościckiego,
kard. Augusta Hlonda, bp Antoniego Laubitza, premiera Władysława Grabskiego,
ministrów, generałów. E. G. gościł też w swoim dworze artystów, architektów, wy
nalazców: Mieczysława Kościelniaka, o. Efrema z Kcyni, Jakuba Juszczyka, Stefa
na Cybichowskiego, Stefana Witkowskiego i in. W latach 30. podejmował również
w swoim dworze uczestników kilkudniowych wakacyjnych rekolekcji dla nauczycieli
powiatu wrzesińskiego oraz uczestników odbywających się co dwa lata rodzinnych
Zjazdów Rodziny Grabskich organizowanych pod egidą Fundacji śp. Leona Grab
skiego, na które zjeżdżali przedstawiciele rodziny z najodleglejszych zakątków Pol
ski. Poza tym E. G. często gościł w Bieganowie okoliczne duchowieństwo oraz kadrę
oficerską i żołnierzy 17 P. Uł. Bieganowski dwór był również miejscem, w którym
gromadzono dobra kulturalne. Właścicielom udało się zgromadzić: obszerny księ
gozbiór, kolekcję obrazów, rzeźb, pokaźną kolekcję numizmatyczną, zbiór broni,
ręcznie tkane dywany, zabytkowe meble, wyroby z brązu oraz zbiór glinianych waz
z wykopalisk.
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Na wycieczce (od lewej): Edward jun., Jan, Maria i Leon Grabscy

Po wybuchu II wojny światowej E. G. zgłosił się ochotniczo do wojska i otrzymał
przydział do oddziałów zapasowych Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Po zakończe
niu wojny obronnej w paź dzierniku (lub listopadzie) został wraz z rodziną zmuszony
przez Niemców do opuszczenia Bieganowa i wysiedlony do Gniezna. Prawdopodob
nie przebywał w utworzonym tam obozie przejściowym dla rodzin ziemiańskich, skąd
został wysiedlony do Warszawy. W Warszawie w l. 1940-1944 pracował w niemieckim
urzędzie przy Alejach Jerozolimskich i działał w konspiracji. Od ok. 1941 mieszkał
wraz z rodziną w kamienicy przy ul. Lindleya 14. W czasie powstania warszawskiego,
w którym zginęli dwaj jego synowie, w ramach ewakuacji dzielnicy Ochota (między
9 a 14 sierpnia) został z rodziną przeniesiony do obozu w Pruszkowie, skąd wysłano
go na roboty przymusowe do Niemiec. Najpierw trafił do obozu przejściowego w Ludwigsburgu, a następnie do Furtwangen w Badenii. Tutaj pracował m.in. w Badische
Uhrenfabrik GmbH (Badeńska Fabryka Zegarków s. z o. o.) oraz w DAT-Fabrik
Emila Furtwänglera. W Furtwangen zmarła z wycieńczenia jego najmłodsza córka
Teresa. 9.01.1946 roku wraz z żoną i córką Barbarą opuścił Furtwangen i udał się do
„wolnej” Polski. Władze Polski Ludowej nie pozwoliły mu na powrót do rodzinnego
majątku. E.G. udał się zatem do Krakowa, a następnie do Tarnowa. Jego wniosek
o przyznanie emerytury został rozpatrzony negatywnie, więc od powrotu do Polski
pozostawał na wyłącznym utrzymaniu córek. W 1950 przeniósł się wraz z żoną do Po
znania. Zm. w Poznaniu i 12.03.1951 został pochowany na cm. Górczyńskim. W po
grzebie wzięła udział tylko najbliższa rodzina i przyjaciele. Był odznaczony Krzyżem
Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi i Orderem Odrodzenia Polski IV klasy.
E. G. 21.02.1911 poślubił w Poznaniu, w kościele św. Łazarza (obecnie kościół
Matki Boskiej Bolesnej) Janinę Nepomucenę Ludwikę Sewerynę Annę z Prądzyńskich h. Księżyc (16.05.1891 w Kołaczkowie k. Witkowa-19.02.1960 w Poznaniu),
córkę Macieja Leonarda Wiktora z Kołaczkowa (1855-1919) i Marty ze Smarżów
(1862-1927). Janina G. była dwukrotnie w l. 1919 i 1939 fundatorką sztandarów dla
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3 (17) P. UŁ Wielkopolskich. W 1924 ufundowała większy dzwon dla kościoła w Bieganowie (drugi niniejszy ufundował E. G.). Fundowała również drobniejsze paramen
ty dla tej świątyni, jak chorągiew, własnoręcznie haftowany ornat, bieliznę ołtarzową
itp. 21.05.1939 podczas uroczystości nadania 17 P. Uł. nowego sztandaru została od
znaczona przez marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza Złotym Krzyżem Zasługi.
Dzieci: 1. Helena Świętosława Janina (31.08.1912wGozdowie Młynie— 9.12.2002
w Tarnowie), za Jerzym Grabskim h. Dołęga (10.07.1897 w Stępowie-12.07.1980
w Tarnowie) (ślub 1937 w Bieganowie), wł. maj. Stępowo (pow. rypiński), abs. Wydz.
Rolniczo-Weterynaryjnego UP, ich córka: 1.1. Krystyna Maria (ur. 1941), abs. Wydz.
Filozoficzno-Historycznego UJ, historyk. 2. Maria Janina Marta (28.03.1914 w Goz
dowie Młynie-04.07.1963 w Bielsku-Białej), abs. WSH w Poznaniu, za Julianem
Stefanem Roztoczyńskim (26.12.1906 w Dębicy-28.03.1994 w Krakowie) (ślub 1943
w Warszawie), abs. Wydz. Prawa UJ, adwokatem, ich dzieci: 2.1. Kajetan Julian
(14.01.1946 w Tarnowie-07.09.2009 w Bielsku Białej), abs. Wydz. Prawa i Admini
stracji UJ, radca prawny, zm. w stanie bezżennym; 2.2 Ryszard Leon (ur. 1948 w Biel
sku Białej), dwukrotny abs. AM w Krakowie — Wydz. Stomatologii (1972) i Wydz.
Lekarskiego (1975), lekarz ginekolog-położnik, oż. w 1973 w Mielcu z Teresą Anną
Sudek (ur. 1950 w Mielcu), abs. Wydz. Prawa i Administracji UJ, adwokatem, ich
dzieci: 2.2.1. Łukasz Ryszard (ur.1974 w Mielcu), abs. Wydz. Prawa i Administracji
UJ, notariusz, oż. w 1998 z Agatą Joanną z Popielewiczów, abs. Wydz. Stomatolo
gii AM w Katowicach, stomatologiem, ich dzieci: 2.2.1.1. Maria Zofia (ur. 2003),
2.2.1.2. Zofia Agata (ur. 2005); 2.2.2. Jolanta Teresa (ur. 1985 w Bielsku-Białej),
abs. Wydz. Prawa i Administracji UJ; 2.3. Zuzanna Maria (ur. 1949 w Bielsku-Bia
łej), abs. Wydz. Prawa i Administracji UJ, za Zbigniewem Janem Białkiewiczem
(ur. 1941 w Pińczowie) (ślub 1973 w Krakowie), abs. Wydz. Architektury PK, prof.
zw. architektem, ich dzieci: 2.3.1. Janina Maria (ur. 1976 w Krakowie), abs. Wydz.
Prawa i Administracji UJ, za Dominikiem Józefem Gałkowskim (ur. 1976 w Kra
kowie) (ślub 2004 w Krakowie), abs. Wydz. Prawa i Administracji UJ, adwokatem,
ich syn: 2.3.1.1. Wiktor Jan (ur. 2005 w Krakowie); 2.3.2. Joanna Jadwiga (ur. 1979
w Krakowie), abs. Wydz. Architektury PK i ASP w Krakowie, architekt; 3. Jan
Edward Leon Maciej Antoni (22.08.1916 w Bieganowie-04.06.1971 w Poznaniu);
4. Leon Edward Stefan Walenty (27.01.1919 w Gnieźnie-24.09.1944 w Warszawie),
powstaniec warszawski, członek Stronnictwa Narodowego. W 1939 zdał maturę
w Liceum OO. Salezjanów w Ostrzeszowie i w październiku t.r. miał rozpocząć stu
dia na Wydz. Chemicznym PLw., co jednak uniemożliwił wybuch П wojny światowej.
Po wybuchu wojny został wysiedlony z Bieganowa wraz z rodzicami i rodzeństwem
do Gniezna, a następnie do Warszawy, gdzie w czasie okupacji pracował jako urzęd
nik. Od 1940 działał w Warszawie w konspiracji w NSZ. Najpierw w stopniu kaprala
pchor., później awansowany do stopnia plut. pchor. Z chwilą wybuchu powstania
warszawskiego przyłączył się do niego pod pseud. Blaszka jako żołnierz AK w Zgru
powaniu Chrobry II. Najpierw walczył w Plutonie WIG, następnie po wejściu tego
plutonu 13.08.1944 w skład 1 Kompanii Warszawianka jako III Pluton L.G. został
przydzielony do IV plutonu, gdzie w końcowym etapie powstania pełnił funkcję do
wódcy . Walczył w północnej części Śródmieścia. W czasie powstania poślubił Jani
nę Borsuk, pseud. Wisła, sanitariuszkę i łączniczkę Zgrupowania Chrobry П. Poległ
na ul. Pańskiej i został pochowany na cm. Powązkowskim. Jego nazwisko zostało
umieszczone na pamiątkowej tablicy poświęconej poległym powstańcom ze Zgru
powania Chrobry П znajdującej się w kościele św. Antoniego Padewskiego w War
szawie (w Śródmieściu). Odznaczony Krzyżem Walecznych; 5. Edward Jan Antoni
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(05.05.1921 w Bieganowie-1944 w Warszawie), abs. Gimn. im. Bergera w Poznaniu,
uczeń Liceum OO. Salezjanów w Ostrzeszowie, powstaniec warszawski. Podobnie
jak starszy brat w 1. 1940-1944 działał w NSZ w stopniu kaprala pchor. W czasie po
wstania walczył pod pseud. „Edas” i „Grab”. Poległ prawdopodobnie w czasie walk
na Starym Mieście. Okoliczności śmierci i miejsce pochówku mimo starań rodzi
ny nie zostały do dziś ustalone; 6. Barbara Helena Janina (20.07.1922 w Bieganow ie-06.12.1995 w Poznaniu), uczennica ss. nazaretanek w Ostrzeszowie, uczestniczka
powstania warszawskiego w Zgrupowaniu Chrobry II, gdzie pełniła funkcję sanita
riuszki i łączniczki. W czasie powstania działała pod pseud. „Prosną I”. W połowie
sierpnia 1944 przeszła przez obóz przejściowy w Pruszkowie, skąd wraz z rodziną
została wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec. W 1946 powróciła do kraju
i zamieszkała w Poznaniu, gdzie m.in. prowadziła własną działalność gospodarczą;
żona Stefana Bakiery (03.08.1914 w Poznaniu-22.09.1997 w Poznaniu) (ślub 1952
w Poznaniu), oficera marynarki wojennej i handlowej RP, w 1939 obrońcy Wybrzeża,
w 1945 obrońcy Cytadeli Poznańskiej; odznaczonego Złotym i Srebrnym Krzyżem
Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, ich córka: 6.1. Bar
bara Teresa Maria (ur. 1954), abs. Wydz. Ogrodnictwa AR w Poznaniu; 7. Bolesław
Edward Marian (12.01.1926-03.04.1926 w Bieganowie); 8. Teresa Antonina Jani
na (30.09.1928 w Bieganowie-13.07.1945 w Furtwangen w Niemczech), uczennica,
uczestniczka powstania warszawskiego pseud. Prosną H, więzień obozów w Prusz
kowie i Furtwangen, gdzie zm. na gruźlicę płuc i w wyniku ogólnego wycieńczenia.
Dok.: Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale. Acta Pii PP XI, Annus XXII-Vol. XXII, 3 Martii
1930, Num. 3, s. 152; J. J. Bialkiewicz, Okruchy pamięci o Rodzinie Roztoczyńskich, К. 2011, s. 153-185;
M. Blaszczyk, W. Kubiak, Edward Grabski herbu Wczele, [w:] Wrzesiński słownik biograficzny, red. R. Nowa
czyk (Stańczyk), wyd. 2 poprawione, i poszerzone, Września 2011, s. 76-77; Lista, t. 1, s. 317-318; W. Ku
biak, Edward Grabski, [w:] Wrzesiński słownik biograficzny, red. Waldemar Sliwczyński, Września 2002,
s. 41—12; W. Kubiak, Edward Grabski. Wspomnienie (1883-1951), [w:] „Gazeta Wyborcza Poznań” z dnia
21.11.2002, s. 10; W. Kubiak, Zasłużeni dla Wielkopolski i kraju, [w:] „Kwartalnik Wrzesiński”, nr 16-17,
2003, s. 48-53; A. Łuczak, Utracone decorum. Grabież dóbr ktdtury z majątków ziemiaństwapolskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, Warszawa-Poznań 2011, s. 116, 298; К Łukasik,
Z koniem i szablą, [w:] „Przemiany na Szlaku Piastowskim”, nr 7, 2009, s. 11; E. Śliwiński, 1 7 Pułk Ułanów
Wielkopolskich. Genem — organizacja — działania bopwe, Leszno 2008; J. Taborski, 17 Pułk Ułanów Wiel
kopolskich im. Króla Bolesława Chrobrego. Dzieje, tradycja i współczesność, Toruń 2005; Kronika Szkoły
Podstawowej w Bieganowie za lata 1842-1972 (rkps); Kronika Parafii pod wezwaniem św. Krzyża w Biega
nowie (oprać. ks. S. Musiał; mps); Praca dyplomowa Marii Kudeli na temat historii Bieganowa z 1961 roku
(mps); L. Grabska-Szczepkowska, Historia rodziny Wczele — Grabskich, (mps); roczniki oficerskie, księgi
adresowe, archiwa rodzinne, relacje i wywiady członków rodziny i innych osób.

Marek Blaszczyk
GROCHOLSKI KAZIMIERZ MARIAN h. Abdank (26.04.1890-1940), wł. maj. Rożyska (pow. skałacki). Syn Romana i Magdaleny. Ur. w Rożyskach.
K.
G. wywodził się z gałęzi Grocholskich h. Abdank, osiadłej na przełomie XVIII/
XIX w zaborze austriackim Prapradziad K. G., Wojciech G. miał być skarbnikiem
przemyskim, co jednak nie potwierdzają źródła archiwalne, z Julianny z Pieńczykowskich miał dwóch synów: 1. Feliksa, rtm . wojsk austriackich, oż. z Józefą z Grzyma
łów, po której syn Kazimierz G. (1815-1888), wł. maj. Rożyska, polityk galicyjski,
prezes Koła Polskiego w Wiedniu, z Anielą z Kossowskich z ziem zabranych, bez
potomny, i 2. Michała, oż. z Marianną z Żeromskich, po której syn Izydor, wł. maj.
Oserdów (pow. sokalski), oż. z Eweliną z Darowskich, ich syn Roman Konstanty,
ojciec K. G.
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К. G. rtm. 6 p. uł. (1919). Odznaczony Krzyżem VM i Krzyżem Walecznych.
K.
G. jeszcze przed I wojną światową odziedziczył po bracie stryjecznym swojego
dziadka, Kazimierzu G. (1815-1888), maj. Rożyska (500 ha). Dobra kupił Kazimierz
G. w 1847 od Wiktora Rozwadowskiego, ojca ■*>- Tomisława R. (1841-1920), a pra
dziadka żony K. G.
W 1939 został aresztowany przez NKWD i więziony do kwietnia 1940 we Lwo
wie, później zaginął, przypuszczalnie został zamordowany.
K.
G. oż. 1921 z Zofią z Rozwadowskich (1899-1975), córką Wiktora (18691940), a wnuczką ■*>- Tomisława R. (1841-1920), ich syn 1. Roman (1922-2010), po
wojnie mieszkał w USA, gdzie zm., oż. z Marią z Rozwadowskich (ur. 1.04.1921),
córką Jerzego (1881-1966) i Anny z Gołaszewskich (1886-1973).
Dok.: Uruski, Rodzina, t. 4, s. 378; Boniecki, Herbarz, t. 7, s. 70; Spis ziemian, woj. tarnopolskie, s. 25: PSB,
t. 8, s. 585-587; SGKP, t. 9, s. 875; Lista, t. 1, s. 323-324; Rocznik ofic. rez. 1934, s. 118, 954; Kawalerowie
I U. s. 159.

Red.

GRUDZIELSKI JAN h. Korab (27.05.1850-21.07.1924), wł. maj. Grotkowo
(pow. Witkowski). Syn Wojciecha (1825-27.08.1902), adm. dóbr Turwia (pow. ko
ściański), i Alfonsyny Morin (1825-27.03.1896), wł. maj. Grotkowo oraz Sołeczno
i Sędziwojewo (pow. wrzesiński). Ur. w Turwi.
Rodzeństwo: 1. Wojciech (1852-22.01.1909). wł. maj. Sędziwojewo. oż. z M ar
tą z Zakrzewskich. Po śmierci Wojciecha majątek został sprzedany; ich synowie:
1.1. Wojciech, 1.2. Stefan: 2. Kazimierz (9.05.1896—31.03.1921). ukończył gimn. Marii
Magdaleny w Poznaniu (1873). korpus kadetów pod Berlinem (1878) i szkołę oficer
ską w Poczdamie (1880). jako ppor. podjął służbę zawodową w wojsku niemieckim
w 1880. por. w 1889. kpt. w 1894. w 1. 1894-1901 był dowódcą kompanii w garnizonie
poznańskim, mjr w 1906. podczas I wojny światowej walczył na froncie zachodnim,
uczestniczył w powstaniu wielkopolskim (za co otrzymał VM i Krzyż Niepodległości
z Mieczami); w 1919 otrzymał awans na gen. brygady (w 1921 gen. dywizji), a następ-

Dwór w Grotkowie
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nie został zastępcą dowódcy Okręgu Generalnego w Poznaniu; 3. Tadeusz (18601.06.1919 w Sołecznie), wł. maj. Sołeczno (560 ha), oż. z Marią z Niemojewskich,
dzieci nie mieli. W Sołecznie był pałac wzniesiony przez Wojciecha G., wg projektu
Ksawerego Stelmachowskiego, spalony po ostatniej wojnie.
J.
G. przejął po ojcu Grotkowo (375 ha) i mieszkał w nim z rodziną, kierując gos
podarstwem. Zm. w Grotkowie i został pochowany w Jarząbkowie.
J.
G. oż. 29.04.1883 w Gębicach z Julią z Paliszewskich h. Abdank (1859 w Gębicach-1942 w Poznaniu), c. Leopolda i Magdaleny ze Skarżyńskich h. Bończa,
a wnuczką gen. Ambrożego S. uczestnika wojen napoleońskich. Ich dzieci: 1. Maria
(1884-1909); 2. Zofia (1887-1955), za Tadeuszem Kierskim, mieszkali w Poznaniu,
a od 1944 w Szczecinie; 3. Magdalena (1895-1940), od 1930 mieszkała w Poznaniu,
gdzie zm.; 4.
Alfons (1896-1974).
Dok.: Żychliński, Złota księga..., t. 1; Spis ziemian..., woj. poznańskie, s. 17; Giiter-Adressbuch, s. 270271; „Gazeta Toruńska”, 1902, nr 203, s. 3; K. Kaczmarczyk, Kazimierz Grudzielski (1856-1921), PSB, t. 9,
s. 41-42.

Iwona Różalska
GRUDZIELSKI ALFONS h. Korab (27.11.1896-6.01.1974), wł. maj. Grotkowo
(pow. Witkowski), rolnik. Syn
Jana (1850-1924) i Julii z Paliszewskich (18591942). Ur. w Grotkowie.
Rodzeństwo: zob. biogram
Jana Grudzielskiego.
A. G. ukończył szkołę rolniczą w Brzegu. Po śmierci ojca przejął odziedziczone
po nim Grotkowo (300 ha). Majątek był dobrze prowadzony, niezadłużony, grunta
urodzajne i wysoka kultura rolna; wszystko to zapewniało duże dochody. W folwar
ku założono prąd, a w pałacu również centralne ogrzewanie. W mieszkaniach służby
folwarcznej przeprowadzono remont.
Po wybuchu wojny w 1939 gospodarstwo przejął niemiecki administrator, wła
ścicieli wyrzucił na strych, a w 1940 cała rodzina została wysiedlona do Krosna.
A. G. zatrudnił się jako rządca w Zarszynie, majątku pp. Wiktorów, następnie
w Kożuszkach w pow. sochaczewskim u rodziny Donimirskich, potem w Lubel
skiem. Po skończonej wojnie powrócił do Grotkowa, przyjęty przez ludzi z wielką
serdecznością. Pałac zastano ograbiony z całego wyposażenia, a ziemia w ramach
reformy rolnej zabrana. A. G. z rodziną wyjechał w Lęborskie, gdzie objął pracę
rządcy w PNZ, a potem w PGR. W 1955 wyjechali do Szczecina i zamieszkali w do
mu siostry Zofii Kierskiej.
A G. oż. 17.06.1931 z Janiną z Sikorskich h. Cietrzew (24.12.1907-26.05.2005),
córka Edmunda (23.02.1864-1940), wł. maj. Leśno (pow. chojnickim), i Julii z Lubrańca z Sędzic-Dąmbskich. Janina S. ukończyła szkodę ss. urszulanek w Pozna
niu i odbyła praktykę ogrodniczą w Chwałkowicach. W Grotkowie zajmowała się
ogrodem warzywnym, hodowlą drobiu, prowadząc statystykę nośności oraz gospo
darstwem domowym, wzbogaciła i unowocześniła park. Była przewodniczącą Kółka
Gospodyń Wiejskich.
Dzieci: 1. Iwona (ur. 7.07.1932), za Jerzym Różalskim (rozw. w 1974), ich dzie
ci: 1.1. Ewa (ur. 2.12.1954), żona Marka Szymczaka, mieszkają w Goleniowie, ich
dzieci: 1.1.1. Marcin (ur. 5.04.1975) z Beatą Sarną ma dwóch synów: 1.1.1.1. Iwo;
1.1.1.2. Piotr; 1.1.2. Marta (ur. 10.02.1981), żona Marcina Osowskiego, miesz
kają w Goleniowie, ich dzieci: 1.1.2.1. Malwina; 1.1.2.2. Antonina; 1.2. Andrzej
(ur. 16.12.1957), oż. z Aliną Kustosz, mieszkają w Policach k. Szczecina, ich dzie
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ci: 1.2.1. Bartłomiej (ur. 18.01.1979); 1.2.2. Justyna (ur. 26.05.1984); 2. Wojciech
(ur. 9.06.1935), oż. z Elżbietą Zimbą (ur. 20.01.1947), mieszkają w Wisełce na Wo
linie, bezdzietni.
Dok.: inf. rodziny.

Iwona Różalska
GUTOWSKA ANTONINA z PRZANOWSKICH h. Nowina (6.04.1878-17.04.1953),
wł. maj. Krasne (pow. chełmski). Córka ^ Leona Leonarda (1844-1924), wł. maj.
Krasne, i Marii Antoniny z Rojowskich (1854-1944). Ur. w Bystrzycy (pow. lubelski)
A. G. edukację rozpoczęła w domu rodzinnym, mając siedemnaście lat (1895)
wyjechała do Paryża, gdzie kontynuowała naukę, m.in. uczęszczała do szkoły ma
larskiej. Po powrocie do kraju ukończyła kurs sanitarny prowadzony przy Szpita
lu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Póź niej rozpoczęła pracę społeczną na różnych
polach. Zajmowała się prowadzeniem kółek oświatowych dla dzieci i młodzieży.
Organizowała i prowadziła kursy dla dziewcząt i kobiet wiejskich. Podczas wojny
rosyjsko-japońskiej była sanitariuszką, w tym czasie prowadziła także przychodnię
dla chorych w Pawłowie (pow. chełmski). W 1914 znów pracowała jako sanitariuszka
w Lublinie. W 1915 wysiedlona z rodziną do Kijowa włączyła się w działalność opie
kuńczą nad uchod ź cami w Piotrogrodzkim Komitecie Opieki nad Uchod ź cami na
Ukrainie, m.in. zajmowała się młodzieżą w szkołach polskich, które powstały w Ki
jowie podczas wojny.
W 1918 wróciła do Polski i rozpoczęła pracę w Kole Rodzicielskim przy „Szkole
Lubelskiej”, którego prezesem był jej ojciec. W tym czasie też udzielała się w PCK
i w Tow. Przyjaciół Żołnierzy. W okresie międzywojennym należała, m.in. do Związ
ku Pań Domu, Stow. Pomocy Powołaniom Kapłańskim (1927-1935).
Mimo utraty męża w 1940 A. G. nie przestała udzielać się społecznie, aktywnie
brała udział w niesieniu pomocy wię ź niom obozów jenieckich. Zajmowała się w ra
mach PCK zbieraniem pieniędzy i wysyłaniem paczek do obozów. W PCK pracowała
również po wojnie.
Zm. w Lublinie i została pochowana w grobie rodzinnym Przanowskich na cm.
przy ul. Lipowej w Lublinie.
A. G. wyszła za mąż 12.11.1904 w Pawłowie za ^ Pawła Gutowskiego (1874-1940).
Dok.: E. Rzączyńska, A. Rojowski, Działalność społeczna Antoniny Gutowskiej w pierwszej połowie X X wie
ku, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców, pod red. H. Łaszkiewicza, t. 1, Lublin
2007, s. 155-165; inf. Róży Russockiej.

(T.E.)
GUTOWSKI PAWEŁ (4.04.1874-3.07.1940), wł. maj. Radowicze (pow. kowelski),
Mokrec (Mokrzec) (pow. włodzimierski). Syn Władysława, wł. maj. Radowicze,
Mokrec, Płoska, Suchodoły, Diehtiów, Piszcze, Zacisze (pow. włodzimierski gub.
wołyńskiej), współwł. maj. Tomaszgród (pow. rówieński gub. wołyńskiej), marszał
ka szlachty pow. włodzimierskiego, i Marii z Jagminów h. Pelikan, córki Pawła.
Ur. w Piszczach.
P. G. pochodził z rodziny Gutowskich nie znanego herbu, osiadłej na Wołyniu
w XIX w. Jego ojciec, Władysław G. zgromadził przed 1860 w swoim ręku znacz
ny majątek obejmujący kilka wsi na terenie powiatu włodzimierskiego, był również
ostatnim z wyborów marszałkiem szlachty pow. włodzimierskiego.
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Rodzeństwo: 1. Izabela, od 1893 żona Jana Ste
fana Wydżgi (1865-1926), ich dzieci: 1.1 Kazimierz
(zm. 1965); 1.2. Aleksandra, żona Leszka Zielińskie
go; 1.3. Jadwiga, zakonnica; 1.4. Zofia (1894-1983),
żona Stanisława Pohoskiego, dzieci: 1.4.1. Maciej
(1925-1997); 1.4.2. Stefania; 1.4.3. Hanna; 1.5. Wiktor
(ur. 1902); 2. Wiktor (ur. 20.05.1869 w Radowiczach),
abs. Szkoły Realnej E. Gore wieża w Warszawie, stu
diował chemię (1888-1891) i rolnictwo (1891-1893)
na Polit. Ryskiej, wpółwł. maj. Suchodoły (pow. wło
dzimierski), oż. z Celestyną z Sieheniów.
Paweł Gutowski w Krasnem (1. 30.)
P. G. uczęszczał do gimn. w Mitawie, następnie
w 1. 1892-1895 studiował rolnictwo na Polit, w Rydze, ale nie uzyskał dyplomu. Pod
czas studiów był członkiem korporacji „Arkonia”. Po studiach gospodarował w ro
dzinnym majątku na Wołyniu, ale po ślubie w 1904 osiadł na stałe w majątku żony
w Krasnem (pow. chełmski). Nadal jednak administrował majątkami wołyńskim.
W Radowiczach (razem z Mokrcem: 1297 ha) uprawiał zboża i chmiel, miał stadni
nę anglo-arabów, a także prowadził specjalistyczną hodowlę bydła i owiec. W 1. 30.
administratorem Radowicz został jego syn Michał.
P G. był aktywnym działaczem społecznym. Pełnił różne funkcje w organizacjach
rolniczych. Przed I wojną światową był czł. Tow. Rolniczego Włodzimiersko-Wołyń
skiego i prezesem Sekcji Rolnej i Hodowlanej tego Tow. oraz wiceprezesem Stów.
Rolniczego Włodzimiersko-Wołyńskiego (Syndykatu). W okresie międzywojennym
przewodniczył ZZ w Chełmie Lubelskim, był wiceprezesem Okręgowego Tow. Rol
niczego w Lublinie, wiceprezesem Związku Hodowców Lubelskiego Konia Szlachet
nego w Lublinie, współorganizatorem i uczestnikiem wystaw koni w Lublinie. Należał
od 1938 do Sodalieji Mariańskiej. Mimo, że mieszkał w okresie międzywojennym na
Lubelszczyźnie był również obecny na Wołyniu, uczestnicząc w różnych przedsięwzię
ciach społecznych i gospodarczych, m.in. brał udział w wystawie wołyńskiej w 1928.
P G. został aresztowany 4.06.1940 przez Niemców i osadzony w więzieniu chełm
skim, następnie rozstrzelany 3/4.06.1940 w Kumo wej Dolinie pod Chełmem wraz
grupą ziemian i inteligencji z pow. chełmskiego i krasnostawskiego (m.in. zginęli
wówczas:
Stanisław Huskowski (1882-1940),*^ Józef Janisławski (1881-1940),
Kazimierz Janisławski (1900-1940), syn Ksawerego J. (1863-1940) ).
P G. oż. 12.11.1904 w Pawłowie z Antoniną z Przanowskich (6.04.1878-1954).
Ich syn 1. Michał (ur. 1907), wł. maj. Rad owieże, oż. z Ireną z Rottkelów.
Dok.: Boniecki, Herbarz, t. 7, s. 212; t. 8, s. 145; Kalendarz CTR 1914, cz. 2, s. 101,112; Polska własność na
Ukrainie, s. 442-443; 476-477; 480-483; T. Bobrowski, Pamiętnik mojego życia, W. 1979, t. 2, s. 416; Lista,
t. 1, s. 339; Janicki, t. 2, s. 160; Spis ziemian, woj. wołyńskie, s. 43; Wystawa Wołyńska 1-6 wrzesień 1928,
Łuck 1928, s. 24, 42, 57, 65; Krajowa Wystawa Koni w Lublinie 1, 2, 3, 4 lipca 1937 r, Lublin 1937, s. 3, 11;
Woreyd Almanach, W. 1928, s. 184; inf. Róży Russockiej.

Tadeusz Epsztein
IŁŁAKOWICZ HALINA z KLENIEWSKICH h Zagłoba (5.11.1883-22.12.1973),
współwł. maj. Łaziska (pow. puławski). Córka ^ Jana (1845-1918) i Marii z Jaro
cińskich (1863-1947). Ur. w Kluczko wicach (woj. lubelskie).
H.
I. początkowe nauki pobierała w domu, następnie od dziesiątego roku ży
cia uczyła się w szkole ss. urszulanek w Krakowie. Po zdaniu matury wyjechała do
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Drezna, aby uczyć się języka niemieckiego. Po czym w 1902 podjęła wyższe studia
w Lozannie. W 1904 towarzyszyła matce podczas kuracji w Egipcie. W 1. 1904-1907
prowadziła szwalnię w Kluczkowicach. Także była w komisji sprawującej nadzór nad
Kursami Gospodarstwa Domowego dla Córek Drobnych Rolników prowadzonych
w Nałęczowie (zał. 1908).
W kwietniu 1907 H. I. poślubiła w Warszawie Witolda Iłłakowicza h. Doliwa
(25.09.1880-30.01.1959), adwokata, ślub błogosławił przybyły z Rzymu przyjaciel do
mu, abp Franciszek Albin Symon (1841-1918). Wkrótce młodzi wyjechali za granicę.
Po powrocie do kraju młoda para otrzymała od ojca H. I. fol. Łaziska (1669 ha). Mał
żonkowie stopniowo rozszerzyli plantację chmielu i buraków cukrowych, poza tym
rozpowszechnili hodowlę owiec. Z czasem do maj. Łaziska przeniesiono z Kluczkowic drewniany dom projektu Stanisława Witkiewicza początkowo przeznaczony na
szkołę dla Przemysława Kleniewskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojenne
go dwór w Łaziskach posiadał bieżącą wodę, elektryczność i był jednym z lepiej wy
posażonych domów w okolicy.
H.
I. po wojnie osiadła z mężem w Szczecinie, gdzie oboje zmarli. H. I. zostawiła
wspomnienia o swej matce
Marii K , które są przechowywane w Dziale Rękopi
sów Biblioteki KUL w Lublinie.
H.
I. z Witoldem I. miała trzech synów: 1. Jerzy Olgierd pseud. Jerzy Zawisza,
Michał Zawisza (8.03.1908-13.01.1984), studia rolnicze ukończył w Louvain (Bel
gia), następnie ekonomiczne w Lozannie i Londynie, później pracował w bankowo
ści, był działaczem ONR, podczas okupacji był w NSZ, po wojnie mieszkał w USA,
mistrz szachowy, w 1934 oż. z Ireną z Morzyckich h. Mora (1906-1943), z którą miał
IM . Ligia (ur. 1936), za Andrzejem Grajnertem (1905-1983); Jerzy I. w 1950 oż. po
raz drugi z Amerykanką Betty Asbury Purnell (1922-1982), z którą miał: l b.2. córka;
l b.3. syn; l b.4. syn; 2. Adam (1910-1984), w 1934 oż. z Zofią z Daszewskich (19121986), w 1981 oż. po raz druki z Teklą z Wrzesińskich (ur. 1914); 3. Witold (19181966), oż. w 1951 z Jadwigą z Półgrabskich (ur. 1924).
Dok.: Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 8.

Halina Irena Szumił
IWICKI BOLESŁAW h. Paprzyca (Kuszaba) (23.09.1864-9.08.1931), wł. Brzozówki
i Parolic (pow. Rawa Mazowiecka). Syn Roberta Stefana (1820-1885) i Stefanii Dunin-Możeyko h. Łabędź (1840-1903). Ur. w maj. Sakańce (pow. trocki).
Gniazdem Iwickich było pierwotnie województwo łęczyckie, w XVII w. część ro
dziny przeniosła się na Litwę. Dziadek В. I., Antoni, syn Mateusza, wylegitymował
się ze szlachectwa w I poł. XIX w. w gub. wileńskiej wraz ze swoimi dziećmi: Ludwi
kiem, Tomaszem, Robertem i Walentym.
В. I. po zakończeniu edukacji domowej uczył się w gimnazjum w Wilnie, następ
nie w 1.1885-1888 ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Dublanach. Po studiach nabył
(16.05.1889) maj. Brzozówka i Parolice (ok. 1880 — ok. 250 ha, w 1. 20. XX w. —
286 ha, w 1945 — 227 ha) z rąk Tadeusza Kurzewskiego, kuzyna żony. W ten sposób
Iwiccy po kilku wiekach powrócili z Litwy do Korony.
В. I. stworzył w Brzozówce gospodarstwo rybne, zakładając stawy nawadniane
z rzeki Rylki. Zbudował również płatkarnię i łuszczarnię. Eksploatowano bogate
torfowiska znajdujące się na terenie majątku. Podczas I wojny światowej Brzo
zówka uległa poważnym zniszczeniom, m.in. spalił się częściowo dwór zbudowany
jeszcze przez poprzednich właścicieli dóbr Kurzewskich, a przebudowany w koń
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cu XIX w. przez В. I. Po zakończeniu wojny
В. I. przystąpił do odbudowy gospodarstwa.
Również wspomagał finansowo w 1. 1917-1930
odbudowę kościoła w Sierzchowach, uszko
dzonego w 1915.
Żona В. I. jeszcze przed I wojną światową
prowadziła w Brzozówce naukę dla miejsco
wych dzieci chłopskich. Po śmierci męża mająt
kiem zarządzała Barbara I. razem z synami.
W 1940 administrację majątku przejęli
Niemcy. Po zakończeniu wojny Brzozówka zo
stała objęta dekretem o reformie rolnej. Zacho
wał się protokół z przejęcia nieruchomości w dn.
8.03.1945, dzięki któremu możemy zapoznać
się ze stanem gospodarstwa w tym momencie:
ogólny obszar majątku wynosił 227 ha, w tym
Bolesław Iwicki
grunty orne 154 ha, łąki dwukośne 29,5 ha, torfy
eksploatowane 6 ha, park 1 ha, sad 2,5 ha, po
dwórze i zabudowania 4,5 ha, stawy rybne 25,5 ha; zbudowania gospodarcze: dom
służby folwarcznej, murowany o wymiarach 28 x 6 m, domek kowala, murowany
o wymiarach 6 x 6 m; stodoła, murowana o wymiarach 32 x 9 m; spichlerz murowany,
kryty blachą, o wymiarach 13 x 9 m; magazyn murowany o wymiarach 7 x 9 m; staj
nia murowana o wymiarach 18 x 9 m; kuźnia (dane nieczytelne); obora murowana
o wymiarach 32 x 10 m; chlewy drewniane o wymiarach 9 x 6 m; domek w ogrodzie
o wymiarach 9 x 4 m; dwór kryty blachą o wymiarach 32 x 12 m. We dworze mieściła
się po wojnie siedziba Państwowego Ośrodka Maszynowego. W 1. 70. dwór został
rozebrany, a cegły wykorzystali okoliczni mieszkańcy na wzniesienie budynków go
spodarczych we wsi.

Dwór w Brzozówce
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В. I. oż. w Jeżowie 30.06.1891 z Barbarą Józefiną z Bogatków h. Pomian
(27.11.1870-2.01.1952), c. Jana Prota (5.09.1830-1.07.1905) i Emilii Hilarii z Łu
szczewskich h. Korczak (14.07.1839-1.05.1906).
Ich dzieci: 1. Robert Bolesław (2.05.1892 w Brzozówce-17.10.1947 w Łodzi), inż.
chemik, abs. polit, w Liege, dwukrotnie żonaty, najpierw 21.03.1914 z Idą Clementine Lombard (26.02.1882 w Erguelinnes (Belgia)-18.11.1959 w Skierniewicach),
c. Alfreda i Pauline Yvanoff; następnie 29.12.1925 z Wandą Bronisławą ze Smoleń
skich (15.11.1891 w Mlawie-14.09.1971 w Warszawie), c. Szymona i Józefy z Waśniewskich; dzieci z drugiego małżeństwa: 1.1. Włodzimierz Bolesław (ur. 20.06.1928
w Lubartowie); 12. Barbara (ur. 19.07.1931); 2. Janina (1.12.1893 w Brzozów
c e - 2.12.1962 w Rawie Mazowieckiej), od 19.07.1919 żona Kazimierza Zalewskiego
(ur. 1892 w Sterdyni), s. Adolfa i Marii z Uszyckich; 3. Maria (4.12.1894 w Brzozówce-10.06.1973 w Sandomierzu), pianistka, żona od 10.07.1918 Franciszka Jana Piątkiewicza; 4. Witold Roman (29.02.1896 w Brzozówce-27.08.1931 w Brzozówce), inż.
rolnik, kawaler; 5 . Kazimierz (14.06.1897-04.1940); 6. Zofia (19.12.1898 w Brzozówce-27.01.1974 w Rawie Mazowieckiej), panna; 7. Feliks (22.08.1900 w Brzozówce-24.01.1984 w Kazimierzy Wielkiej), abs. Wydz. Lekarskiego UW (dyplom
21.11.1935), później był lekarzem w Łodzi, po wojnie praktykował w Sieradzu, Koń
skich, Radomsku, Skierniewicach i w Warszawie, oż. w Warszawie 27.12.1928 z Syl
wią ze Sniadowskich h. Jastrzębiec (29.07.1903 we Lwowie-3.10.1979 w Warszawie),
c. Artura Józefa i Stanisławy ze Słoneckich h. Korab, ich dzieci: 7.1. Bolesław
(28.05.1935 w Warszawie-11.12.2002 w Kazimierzy Wielkiej), abs. AM w Warszawie,
lekarz, absolwent AM w Warszawie, oż. z Ewą z Wasilewskich, ich córka 7.1.1. Klau
dia Róża (12.04.1965 w Warszawie); 1 2 . Andrzej (ur. 26.08.1947 r. w Sieradzu),
mgr prawa UMCS w 1972, relegowany student UW, więzień polityczny PRL, redak
tor pisma „Głos Pracy” (Warszawa), od 1978 na emigracji w Niemczech od 1978 r.,
redaktor radia Deutschlandfunk w Kolonii, później Deutsche Welle w Kolonii
i w Bonn, boński korespondent Radia Wolna Europa do chwili zamknięcia Rozgło
śni Polskiej (pseud. Jan Bogatko), oż. 29.12.1997 z Justyną Adamczyk (ur. 2.05.1978
w Proszowicach), ich dzieci: 7.2.1. Zofia Sylwia Barbara (ur. 27.11.1999 w Bonn)
i 7.2.2. Sylwia Zofia Barbara (ur. 12.02.2003 w Bonn); 8. Stefan (3.09.1907 w Brzozówce-10.09.1939 w Jeziornej pod Warszawą), zm. wskutek ran odniesionych
podczas kampanii wrześniowej; oż. z Antoniną ze Staszewskich, ich syn 8.1. Lech
(1933-2010), oż. z Danielą z Żulińskich, dzieci: 8.1.1. Ryszard (ur. 1952); 8.1.2. Ewa
(ur. 1954); 8.1.3. Dorota (ur. 1959).
Dok.: Dublany, s. 259; Spis obywateli, s. 43; Kasztelewicz, s. 54; Uruski, Rodzina, t. 5, s. 279; Spis ziemian,
woj. warszawskie, s. 29; Rocznik lekarski 1938, s. 363, 907; materiały z archiwum rodzinnego.

Andrzej Iwicki
IWICKI KAZIMIERZ h. Paprzyca (Kuszaba) (14.06.1897-04.1940), współwł. maj. Brzozówka i Parolice (pow. Rawa Mazowiecka). Syn
Bolesława (1864—1931)
i Barbary z Bogatków h. Pomian (1870-1952). Ur. w Brzozówce.
Rodzeństwo: zob. biogram
Bolesława Iwickiego (1864-1931).
К.
I. w 1917 ukończył Szkołę Handlową Rontalera w Warszawie. W 1920 ob
jął w Rawie Mazowieckiej funkcję zastępcy kierownika Rejonowej Komisji Zakupu
Zboża i Bydła. W tym też czasie prowadził administrację majątków swych krewnych
w powiecie rawskim. Po śmierci ojca w 1931 przejął zarząd rodzinnego majątku
Brzozówka i Parolice.
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Barbara i Eleonora Bogatkówny

W 1939 zmobilizowany w stopniu ppor. rez. został skierowany na Wschód. Dostał
się do niewoli sowieckiej, był więźniem obozu w Kozielsku. W kwietniu 1940 został
zamordowany w Katyniu. Kawaler.
Dok.: Indeks represjonowanych, 1.1, s. 90; materiały z archiwum rodzinnego.
Andrzej Iwicki

KĘSZYCKI STEFANh. Nałęcz (13.09.1847-12.01.1911), wł. maj. Lgin (pow. wschow-

ski), Błociszewo, Gaj (pow. sremski) i Polwica (pow. sredzki). Syn Jana Nepomu
cena (9.12.1820-24.04.1910) i Florentyny z Chłapowskich (3.05.1826-15.03.1907),
wł. maj. Karczewo (pow. śmigielski) Ur. w Błociszewie.
Rodzeństwo: 1. Józef (1852-1913), wł. maj. Karczewo (2158 ha) i Gnin (pow. gro
dziski) (1272 ha), oż. z Wandą ze Swinarskich h. Poraj (zm. 24.03.1921 w Obrze)
i powtórnie z Heleną z Petzoldów (1870-1937), ich dzieci: 1.1. Elżbieta (1896-1977),
najpierw żona Hipolita Ponikiewskiego h. Trzaska (rozw.), następnie Henryka Cetkowskiego, dr; 1.2. Edward (1897-1915); 1.3. Zygmunt (1903-1939), oż. z Krystyną
z Meysztowiczów h. Rawicz (1913-1990), córką Oskara i Florentyny z Kęszyckich,
a wnuczką
Stefana Kęszyckiego (1847-1911); 1.4. Karol Joachim (1905-1985),
oż. z Elżbietą z Kęszyckich (1915-1981), wnuczką
Stefana Kęszyckiego (18471911); 1.5. Maksymilian (5.01.1909-1948), oż. z Kordulą Lubieroką.
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S.
К. od wczesnych lat interesował się medycyną, zdobywając w tej dziedzinie sze
roką wiedzę, jednak żądza przygód i wrażeń sprawiła, iż został marynarzem. W 1881
zamustrował się w Hamburgu na statek brytyjski w charakterze lekarza i pływał na
nim przez kilkanaście lat. Odziedziczonymi przez niego maj. zarządzała jego ma
tka. S. K. nie wrócił do kraju. Zm. w Mentonie i został pochowany w Błociszewie.
Wg aktu zgonu ur. się 31.03.1847.
S. K. po raz pierwszy oż. 23.07.1872 z Selmą Marią von Klass (ur. 2.02.1850
w Erfurcie); drugi raz oż. 6.03.1882 z Margarett Murphy (10.05.1850 w Londynie-10.07.1889), z którą miał dwoje dzieci: l b. »* Daniel Stefan (1884-1936);
2b. Florentyna (10.02.1888 w Londynie-31.01.1964 w Krakowie), jako młoda pan
na powróciła do Polski, wyszła 16.04.1906 za Oskara Meysztowicza (1874—1939)
z Rohoźnicy (pow. wołkowyski), zamordowanego przez Sowietów we wrześniu
1939, ich dzieci: 2b.l. Maria (1907-1984), żona Franciszka Ksawerego Pruszyńskiego (4.12.1907-13.06.1950), pisarza, dyplomaty; 2b.2. Jan Stefan (1910-1997),
oż. z Halszką Grażyną z Nawroczyńskich (1913-1996); 2b.3. Krystyna (1913-1990),
żona Zygmunta Kęszyckiego (1903-1939), ich dzieci: 2b.3.1. Helena (ur. 1939), żona
Stanisława Deskura z Sancygniowa (ur. 1927); 2b.3.2. Zygmunt (ur. 1940); 2b.4. Pa
weł (1915-1941); 2b.5. Oskar (1917-2004), oż. z Antoniną z Sędzimirów h. Ostoja
(1917-2010); 2b.6. Barbara (ur. 1923), żona Jana Józefa Mazurkiewicza h. Pobóg
(1913-1974).
Po śmierci drugiej żony S. K. przeniósł się do Francji, gdzie związał się 1890
z Estelle d’Epouville (1859-1939), z którą miał córkę: 3C. Melinę (ur. 1893), za Jeane’em Faye’em, otrzymała ona od ojca obszerną rezydencję pod Paryżem w Ville
d’Avray, będącą obecnie w rękach jej syna.
Dok.: Giiter-Adressbuch, s. 28-29, 132-133; inf. rodziny. Akt zgonu w Archives Municipal de Mentonie
nr 10 z 13.01.1911.

Wojciech Kęszycki
KĘSZYCKI DANIEL STEFAN h. Nałęcz (1.07.1884-29.10.1936), wł. maj. Błociszewo, Gaj (pow. śremski) i Polwica (pow. śrcdzki). Syn»* Stefana i Margarett Mur
phy. Ur. w Londynie.
Rodzeństwo: zob. biogram »* Stefana Kęszyckiego (1847-1911).
D. K. miał faktycznie na imię Stefan Daniel, ale używał tylko imienia Daniel.
Ukończył szkołę morską i był oficerem marynarki handlowej w Anglii i Niemczech.
Znał doskonale języki angielski, francuski i niemiecki; polskim nie władał biegle do
końca życia. Na żądanie babki Florentyny Kęszyckiej, zarządzającej majątkami ro
dzinnymi przyjechał ok. 1907 do Błociszewa.
D. K., gospodarząc w odziedziczonych majątkach (Błociszewo z Babarkami —
867 ha; Gaj — 458 ha, Polwica z Lubońcem — 515 ha) wprowadzał nowoczesną, jak
na owe czasy, technologię stosowaną w rolnictwie, m.in. w okresie I wojny światowej
wybudował w Błociszewie elektrownię (110V), co pozwoliło na używanie w gospo
darstwie maszyn o napędzie elektrycznym. W okresie międzywojennym D. К był
współudziałowcem fabryki przetworów słodowych „Malto”. Na potrzeby tej fabryki
w Błociszewie i Gaju uprawiano w dużej ilości jęczmień. Rezydencja D. K. znajdo
wała się w Błociszewie w pałacu wzniesionym przez Jana Nepomucena K. w 1893
według projektu Kazimierza Skórzewskiego.
Aktywnie włączył się również w życie społeczne i polityczne kraju. Brał udział
w powstaniu wielkopolskim. Jeszcze przed wybuchem powstania brał udział w Taj
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nym Komitecie Obywatelskim. Był współorganizatorem i komendantem Straży
Ludowej zorganizowanej celem rozbrojenia Niemców w garnizonie śremskim, na
stępnie przekształconej w regularne wojsko powstańcze. Po złożeniu komendy został
dowódcą sekcji czterech ciężkich karabinów maszynowych. W styczniu i lutym 1919
walczył z Niemcami pod Zbąszyniem, Trzcielem oraz Rawiczem i Miejską Górką.
Od lutego 1919 pracował w Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu jako tłumacz
języka angielskiego. Później współpracował z Wojciechem Korfantym, który zapro
ponował mu pracę w Centralnym Biurze Informacyjnym w Katowicach. W okresie
1.04.1920-31.03.1922 pełnił funkcję konsula generalnego RP w Opolu, intensywnie
wspierając polskie aspiracje do Górnego Śląska na forum Komisji Międzysojusz
niczej. Był wreszcie przedstawicielem RP przy Komisji Plebiscytowej. Działalność
D. К na Śląsku wzbudzała nienawiść niemieckich nacjonalistów, którzy kilkakrotnie
robili zamachy na siedzibę konsulatu i bezpośrednio napadali na D. K., który jednak
potrafił się sam skutecznie obronić. Po powrocie ze Śląska był krótko Wysokim Ko
misarzem RP w Wolnym Mieście Gdańsku. W 1923 po śmierci żony wycofał się z ży
cia politycznego i wrócił do Błociszewa. Swoje przeżycia z 1. 1918-1922 D. K. opisał
w pamiętnikach spisanych w języku francuskim. Pierwsza część tych wspomnień uka
zała się jeszcze za jego życia (Wspomnienia z 1919/22, księga I, Udńał Śremu w Po
wstaniu Wielkopolskiem, Śrem 1932), drugą opublikował jego syn Wojciech (Z dni
powstania wielkopolskiego. Wspomnienia 1918-1920, Poznań 2005), trzecia poświę
cona działalności D. K. na Śląsku zaginęła w Błociszewie podczas П wojny światowej.
Po przyjeździe do Błociszewa nadal udzielał się społecznie. Współpracował z kół
kami rolniczymi, był członkiem związku byłych powstańców wielkopolskich. W 1934
został honorowym sołtysem w Błociszewie. W dobudowanym w 1. 20. skrzydle (ro
zebranym niestety w 1938) pałacu błociszewskiego, zorganizował dla miejscowej
młodzieży świetlicę wyposażoną w radio, bibliotekę, gry towarzyskie itp. Prowadził
rozległe życie towarzyskie. Wśród gości Błociszewa można wymienić, m.in. Woj
ciecha Korfantego, dr Hlonda z Katowic, brata kardynała Augusta Hlonda, płk Ste
fana Roweckiego, dowódcy 55 p.p. z Leszna i późniejszego komendant A K.,
ks. abp. Walentego Dymka, gen. Sergiusza Zahorskiego z pobliskiej Góry, mistrza
Polski w jeździectwie, Bronisława Szwarca, mistrza Polski w biegach długodystanso
wych, organizatora życia sportowego miejscowej młodzieży wiejskiej.
2.11.1936 odbył się w Błociszewie pogrzeb D. K , na który zjechało z całej Pol
ski ponad tysiąc osób. W pośmiertnym wspomnieniu zamieszczonym w „Polonii”
z 6.11.1936 Wojciech Korfanty, m.in. stwierdził: „śp. Daniel Kęszycki służył Ojczyźnie
w całym tego słowa znaczeniu, służył wiernie i ofiarnie. W czasach niewoli pruskiej
należał do najofiarniejszych obywateli. W latach walk o nasze wyzwolenie nie istniały
dla niego sprawy osobiste, ustąpiły wszystkie na drugi plan, poświęcił się cały służbie
Ojczyzny. Tę służbę uważał zawsze za pierwszy obowiązek Polaka i obywatela. Służył
z karabinem w ręku prowadząc uzbrojonych przez siebie oddanych mu włościan i ro
botników jego majątków przeciw Niemcom, służył jako dyplomata, w nader ciężkich
warunkach pełniąc obowiązki przedstawiciela młodej Rzeczypospolitej przy między
sojuszniczej komisji rządzącej i plebiscytowej w Opolu. W tym charakterze położył
nieocenione zasługi około wyzwolenia Śląska i zjednoczenia jego z Macierzą”.
D. К oż. w 1909 się z Julią Ponikiewską h. Trzaska z Bylewa (10.01.188329.12.1923), córką Stanisława i Jadwigi z Rychłowskich. W czasie nieobecności męża
zajętego sprawami społeczno-politycznymi Julia prowadziła gospodarstwo i zajmo
wała się wychowaniem ośmiorga dzieci. Przyczyną śmierci Julii K. był uraz doznamy
10 dni wcześniej, podczas kolizji karety z pociągiem jadącym ze Śremu.
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Dzieci: 1. Maria (Mita) (9.12.1911 w Poznaniu-31.12.1998 w Warszawie),
dr hab. nauk medycznych. Maturę zdała w gimn. ss. urszulanek w Poznaniu, wyższe
studia odbywała na Wydz. Lekarskim UP, uzyskując w 1938 dyplom lekarza; biegle
władała językiem francuskim, angielskim i włoskim; podczas okupacji współpraco
wała z ZWZ-AK; od 1947 mieszkała i pracowała w Warszawie, m.in. na stanowisku
ordynatora Oddziału Dermatologii Dziecięcej w Szpitalu św. Łazarza, kierownika
Zakładu Dermatologii w Centralnym Ośrodku Badawczym Kolejowej Służby Zdro
wia; pozostawiła liczne książki i fachowe publikacje; w grudniu 1935 wyszła za Lecha
Büthner-Zawadzkiego (6.07.1903 w Kościanie-1940), ppor. rez. w 1939, w niewoli
sowieckiej w Starobielsku, następnie zamordowanego przez NKWD w Charkowie,
ich dzieci: 1.1. Marcin (ur. 1937); 1.2. Aleksander (1939-2010); 2. Helena (Heluta)
(10.01.1913 w Błociszewie-21.04.1989 w Buku k. Poznania), ukończyła studia na
Wydz. Filologii Polskiej UP, redaktor naczelny wydawnictwa „Sztuka”, zastępca re
daktora naczelnego wydawnictwa „Arkady”, tłumaczka z włoskiego i francuskiego,
w okresie stanu wojennego publikowała w wydawnictwach prasowych ukazujących
się w drugim obiegu; była żoną Stanisława Hebanowskiego (Stula) (1913-1984), te
atrologa, tłumacza, syna Bogumiła, dr praw, wł. maj. Brzostków (pow. jarociński)
oraz Gaj Wielki (pow. szamotulski), i Zofii z Ponikiewskich; po rozwodzie przepro
wadzonym w 1946 Helena K. wróciła do panieńskiego nazwiska, ich dzieci: 2.1 Ewa
(1935-1964), za Witoldem Bołtrykiem, ich dzieci: 2.1.1. Paweł (ur. 1958); 2.1.2. Jó
zef (1959-1961); 2.1.3. Maria (ur. 1963), mąż Michał Lipiec, ich syn 2.1.3.1. Andrzej
(ur. 1990); 2.2. Juliusz (ur. 1938), oż. z Anną z Minkiewiczów (ur. 1939), ich syn Wi
told (ur. 1977), oż. z Narminą Szirinową (ur. 1979), mają syna 2.2.1. Juliusza Farharda
(ur. 2005); 3. Antoni (5.03.1914 w Błociszewie-09.1939), rolnik, pchor. rez. 29. p.p.
w Ostrowie, zginął w czasie kampanii wrześniowej; 4. Elżbieta (Elzi) (26.08.1915
w Błociszewie-7.12.1981 w Poznaniu), ukończyła Szkołę Gospodarczą Szarych Ur
szulanek w Pniewach, od 19.03.1938 żona Karola Joachima Kęszyckiego z Karcze
wa (30.10.1905 w Czarnotkach-18.10.1985 w Poznaniu), syna Józefa K. (1852-1913),
oboje pochowani w grobowcu rodzinnym w Łękach Wielkich, ich dzieci: 4.1. Ma
ria (ur. 1939), za Włodzimierzem Trochimczykiem (ur. 1931) (rozw.), mają syna
4.1.1. Jana (ur. 1959), oż. z Iwoną z Kowalskich, ich syn 4.1.1.1. Marcin (ur. 1988);
4.2. Grażyna (ur. 1942), żona Janusza Nowaka (ur. 1930), ich syn 4.2.1. Grzegorz
(ur. 1970), oż. z Joanną Ancuta (ur. 1969), ich dzieci: 4.2.1.1. Patrycja (ur. 1989);
4.2.1.2. Monika (ur. 1990); 4.3. Stefan (ur. 1945), oż. po raz pierwszy z Ireną Banią
(rozw.), ich dzieci: 4.3.1. Magdalena (ur. 1977); 4.3.2. Łukasz (ur. 1983); Stefan K. po
raz drugi oż. z Anną z Gawęckich; 5. Janina (13.11.1916 w Błociszewie-24.05.1982
w Szczecinie), dr nauk humanistycznych, żona Ziemowita Szumana (1901-17.10.1976
w Szczecinie), syn Mariana i Stanisławy z Plecińskich ze Zrenicy k. Środy Wielkopol
skiej, inż. rolnika i artysty malarza, ich dzieci: 5.1. Andrzej (ur. 1937), oż. z Kazimierą
z Sulkowskich (1930-1997), ich córka 5.1.1. Dorota (ur. 1965), za Mariuszem Krzychem (ur. 1967), mają córki: 5.1.1.1. Iga (ur. 1993); 5.1.1.2. Aleksandra (ur. 1995);
5.2.
Michał (1946-2007), oż. z Barbarą Czaban, ich córka 5.2.1. Magdalena (ur. 1981),
żona Piotra Sadowskiego; 6. ^ Stefan (9.07.1918-29.10.1940); 7. Józefa Małgorzata
(7.03.1920 w Błociszewie-16.07.1942), zdała maturę u ss. Sacre-Coeur w Polskiej Wsi
(pow. gnieźnieński), bardzo dobrze się uczyła, należała do harcerstwa, przed wybuchem
wojny organizowała zbiórkę pieniędzy na Fundusz Obrony Narodowej; w listopadzie
1939 wysiedlona z Wielkopolski udała się do Warszawy, gdzie natychmiast rozpoczęła
działalność konspiracyjną, w ramach organizacji Tajna Armia Polska (konspiracyjna
organizacja założona 9.11.1939 w Warszawie i kierowana przez Jana Włodarkiewicza)
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została przydzieloną do redakcji podziemnej gazetki „Znak Ziemi”; po „wsypie”
przeniosła się do Komorowa pod Warszawą chcąc zatrzeć za sobą ślady, w listopadzie
1940 została aresztowana przez Gestapo i przewieziona wraz z innymi aresztowanymi
na Pawiak; podczas wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego w Alei Szucha wzię
ła na siebie całkowitą odpowiedzialność za działalność w konspiracji i z wyrokiem
śmierci została wywieziona do obozu w Ravensbrück 22.09.1941. W obozie włączy
ła się do podziemnej działalności. Nawiązała kontakt z jeńcami francuskimi w cza
sie pracy w kolumnie SAS-Fabrik w Fürstenberg, opodal obozu, 16.07.1942 podczas
wieczornego apelu została rozstrzelana z dwoma jeszcze więźniarkami z Warszawy,
prowadzona na egzekucję przed frontem zgromadzonych więźniarek, zdołała szep
nąć do stojącej w szeregu ciotki Elizy Cetkowskiej: „wieczorem będę do ciebie mru
gała z Wielkiej Niedźwiedzicy”; 8. Wojciech, pseud. AK „Monokl” (ur. 30.05.1922
w Błociszewie), do sierpnia 1939 uczeń Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, pływał
na na M/S „Oksywie” do Hamburga, Gandawy i Antwerpń, w sierpniu zgłosił się ja
ko ochotnik do Ochotniczego Korpusu Państwowej Szkoły Morskiej przy Marynarce
Wojennej, a gdy korpus został rozwiązany — wrócił do Błociszewa, skąd wyruszył pa
rą koni na wozie załadowanym kilkoma kuframi zawierającymi cenniejsze przedmio
ty (porcelana, futra, broń myśliwska, obrusy etc.) aby przechować je w maj. Siedlec
k. Łęczycy u państwa Boeticherów. Po kampanii wrześniowej wrócił do Błociszewa,
gdzie gestapo przeprowadziło kilka rewizji i poszukiwało nieżyjącego od 3 lat ojca,
D. K. W listopadzie 1939 wraz z rodzeństwem — Józefą i Stefanem został wysiedlo
ny, zatrzymał się u siostry Marii w Warszawie. Nawiązał kontakt z kolegami ze Szkoły
Morskiej i został zaprzysiężony w Tajnej Armii Polskiej, w której przeszedł szkolenie
wywiadowcze, specjalizował się w rozpoznawaniu ruchów Wehrmachtu. Oficjalnie
pracował w Fabryce Obrabiarek „Pionier” na ul. Krochmalnej w Warszawie zalicza
nej do klasy „Reustungsbetrieb”, co dawało pewną ochronę przed łapankami uliczny
mi. Po aresztowaniu brata i siostry przeniósł się w sierpniu 1941 do maj. Słocina pod
Rzeszowem, własności małżonków Zygmunta i Zofii Chłapowskich, również wysied
lonych z Wielkopolski z maj. Cieśle k. Buku, gdzie objął posadę rządcy — jednocze
śnie włączył się w struktury A K Był kurierem, szyfrantem, archiwistą i organizatorem
„melin” przy inspektoracie AK w Rzeszowie, którego szefem był ppłk. Łukasz Cie
pliński pseud. „Pług”. W 1942 skończył konspiracyjny kurs podchorążych piechoty
wraz z Zygmuntem Chłapowskim pseud. „Leon”, „Bill”. Wiosną 1944 został przenie
siony do Zasowa k. Dębicy, majątku rodziny Łubieńskich, gdzie objął funkcję adiu
tanta Alfreda Łubieńskiego pseud. Iwo, komendanta tamtejszej placówki AK. Tam
też brał udział w akcji „Burza”, jak również uczestniczył w odbiorze zrzutów broni.
W I półroczu 1945 przebywał w rejonie Przeworska, Sieniawy nad Sanem i Jarosławia
w oddziale por. „Mewy” (Jana Totha), walcząc z UPA, NKWD, bezpieką.
W czerwcu 1945 wrócił do Poznania, uczęszczał do Liceum Administracyjnego,
w którym zdał maturę, następnie ukończył Akademię Handlową w Poznaniu. W la
tach 1946-1947 pracował w ZUS jako referent, a następnie w NBP jako specjalista do
spraw kredytowych oraz w 1. 1965-1973 jako pełnomocnik Centrali Banku do spraw
Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego. W 1. 1980-1981 współorganizował w Banku
NSZZ „Solidarność”, którego był wiceprzewodniczącym. Dn. 1.01.1982 przeszedł
na wcześniejszą emeryturę. Od 1990 jest współorganizatorem środowiska „WierchyOrlęta-Maria” w Światowym Związku Żołnierzy AK Okręg Wielkopolska, pełniąc
tam funkcję wiceprezesa, skarbnika i kronikarza. Ponadto jest czł. Zarządu PTZ
Oddziału w Poznaniu i współdziała na rzecz reprywatyzacji zrabowanych przez ko
munistów majątków ziemskich. W październiku 2001 został wybrany na prezesa tego
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oddziału PTZ. Dn. 30.07.1949 oż. z Marią z Przyborowskich (ur. 8.12.1930 w Rabie
Wyżnej), mgr prawa, piastującą przez ponad 25 lat funkcję arbitra w Okręgowej Ko
misji Arbitrażowej w Poznaniu, córką Marcina, dr praw, i Marii z Terlicz Witkow
skich, artystki malarki pseud. „T. Marwid”; ich dzieci: 8.1. Marcin (ur. 4.06.1953),
abs. Wydz. Filologii Polskiej UAM, w 1. 70. działacz opozycji, aktor Teatru 8-go
Dnia, działacz „Solidarności”, oż. ze Sławomirą z Piaseckich (ur. 1.12.1955), filo
logiem, dziennikarką radia „Merkury” w Poznaniu, wcześniej działaczką opozycji
i „Solidarności”, ich synowie: 8.1.1. Jan Nepomucen (ur. 30.12.1988 w Poznaniu);
8.1.2. Antoni (ur. 4.03.1992 w Poznaniu); 8.2. Wojciech (ur. 25.06.1956 w Poznaniu),
mgr inż., abs. PP; przedsiębiorca, oż. z Barbarą z Sokołowskich (ur. 4.07.1957 w Ol
sztynie), mgr psychologii, specjalistą terapii uzależnień, kieruje Centrum Profilak
tyki Uzależnień w Poznaniu i jest prezesem Stów. Profilaktyki Społecznej „Sedno”,
ich córka 8.2.1. Maria (ur. 18.09.1981), abs. i dr (2012) AR w Poznaniu na Wydz.
Hodowli Zwierząt, także instruktor jazdy konnej.
Dok.: Giiter-Adressbuch, s. 136-137, 152-153; D. Chłapowski, Chłapowscy. Kronika rodzinna, W. 1998,
s. 138; S. Leitgeber, Z dziejów rodu Kęszyckich, „Wiadomości Kościańskie”, 2000, nr 5; A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie, W. 1998, s. 21; M. Libicki, Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, [P. 1997], s. 18;
U sta, t. 1, s. 456—457; Indeks represjonowanych, t. 2, s. 223; archiwum rodzinne.

Wojciech Kęszycki
KĘSZYCKI STEFAN h. Nałęcz (9.07.1918-29.10.1940), współwł. maj. Błociszewo
(pow. śremski). Syn
Daniela Stefana Kęszyckiego (1884-1936) i Julii z Ponikiewskich h. Trzaska (1883-1923). Ur. w Blociszewie.
S. K. uczęszczał do gimn. Jana Długosza we Włocławku, ale maturę zdał w gimn.
Brunona Czajkowskiego w Poznaniu w 1937. Zgodnie z wolą ojca został właścicielem
Błociszewa.
W październiku 1939 został aresztowany przez gestapo pod zarzutem podpalania
w czasie działań wojennych stogów zboża w Krzyżanowie, Blociszewie i Gaju, został
zwolniony dzięki alibi udzielonego mu przez gospodarza z Błociszewa Wojciecha
Michalaka. W rzeczywistości stogi te podpalał wraz ze swoim przyjacielem Andrze
jem Wańkowiczem z Gorzyczek (pow. kościański). Wysiedlony przez Niemców w li
stopadzie 1939 znalazł się w Warszawie. Jeszcze w tym samym miesiącu rozpoczął
działalność konspiracyjną w ТАР. Dn. 29.04.1940 został aresztowany i wywieziony do
obozu Mauthausen, gdzie zm. Śmierć jego opisał w książce Stanisław Grzesiuk, Pięć
lat kacetu (W. 1989). Urna z prochami S. K. została złożona w lutym 1941 w grobow
cu Białozorów na cm. Powązkowskim w Warszawie.
Dok.: Lista, t. 1, s. 457.

Wojciech Kęszycki
KLARNER JÓZEF SZYMON (2.07.1890-1940), współwł. maj. Kierz (pow. lubel
ski), lekarz. Syn Szymona Marcelego (zm. 1925), lekarza i działacza społecznego
w Bełżycach, i Marii z Chełmońskich, siostry Józefa Chełmońskiego (1850-1914).
Ur. w Bełżycach.
Rodzeństwo: 1. Jadwiga (1888-1913).
J.
K. w 1. 1895-1905 uczył się w Gimn. Męskim w Lublinie, podczas strajków
szkolnych przeniósł się do Warszawy do V gimn. męskiego, gdzie zdał maturę.
W 1.1908-1913 studiował medycynę na UJ i uzyskał dyplom doktora nauk lekarskich
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(1916). Później rozpoczął praktykę lekarską w Nałęczowie. W 1919 wstąpił do WP
z przydziałem do 11 p. uł., jako ppor. lekarz. Pełnił obowiązki naczelnego lekarza
Obozu Południowego w Lublinie. Brał udział w wojnie 1920 w ramach 1 Dywizjo
nu Jazdy Syberyjskiej, m.in. w walkach pod Borkowem, Nasielskiem i Chorzelami.
Po wojnie był lekarzem kawalerii w Okręgu Lubelskim. W 1922 został przeniesiony
do rezerwy z przydziałem do 2 Szpitala Okręgowego. Osiadł w majątku żony Kierz
(650 ha) na Lubelszczyźnie. Nie mając wykształcenia rolniczego ani zamiłowań rol
niczych, nie uzyskiwał dobrych wyników gospodarczych. Hipoteka majątku była
poważnie obciążona. Zaprowadzona hodowla goździków nicejskich nie przyniosła
spodziewanych efektów, lepsze dochody dawała gorzelnia. W majątku znajdował się
piętrowy dwór otoczony parkiem. Dwór był skanalizowany, w późniejszym okresie
doprowadzono tu też elektryczność.
J.
K. jako lekarz praktykował w Bełżycach oraz w Krzu, gdzie bezpłatnie udzielał
pomocy medycznej. Podobnie jak jego ojciec angażował się w działalność ochotni
czej straż pożarnej, był wiceprezesem Związku Straży Pożarnych R.P. W Bełżycach
kierował Dozorem Szkolnym. Miał również inne zainteresowania, m.in. w dziedzinie
astronomii. U Klarnerów bywał gościnnie Tadeusz Kotarbiński.
W 1939 został zmobilizowany i przydzielony do Szpitala Okręgowego w Chełmie.
Po 17 września dostał się do niewoli sowieckiej, przebywał w obozie w Kozielsku
i został zamordowany w Katyniu. Tablica upamiętniająca J. K. znajduje się na ścianie
kościoła Św. Karola Boremeusza w Warszawie i kościoła w Krzu.
J. К w 1915 oż. z Marią z Napiórkowskich, współwł. maj. Kierz, córką
Anto
niego (1851-1917), dzieci nie mieli.
Od września 1939 do 1944 majątek prowadziła żona J. K. W 1944 po ogłoszeniu
reformy rolnej Maria K. została wyrzucona z Krza i przeniosła się do Lublina, gdzie
pracowała w KUL. Majątek został rozparcelowany.
Dok.: Hulewicz, Studia, s. 281; Rocznik lekarski 1938, s. 185; Rocznik ofic. rez. 1934, s. 219, 744; Spis
ziemian, woj. lubelskie, s. 5; Indeks represjonowanych, t. 1, s. 109; Lista, t. 1, s. 464; Materiały rodzinne.

Damian Kosiński (T. E.)
KLENIEWSKI WŁADYSŁAW MATEUSZ h. Zagłoba (1844-1912), wł. maj. Niezdów i Opole Lubelskie (pow. puławski), rolnik, przemysłowiec. Syn Franciszka
(1812-25.10.1883) i Marii z Lasockich (1820-1891). Ur. w Ciołkowie (pow. płocki).
Rodzeństwo: zob. biogram
Jana Kleniewskiego.
W. K. ukończył szkołę średnią Jana Pańkiewicza w Warszawie, potem w 1. 18621863 i 1864-1868 studiował na Wydziale Prawa i Administracji w Szkole Głównej.
Po czym przeniósł się do Akademii Rolniczej w Hohenheim. Brał udział w Powsta
niu Styczniowym. W 1871 wraz z ojcem i bratem
Janem nabył od spadkobierców
Kazimierza Wydrychiewicza dobra w powiecie puławskim. W następnym roku, po
podziale majątku pomiędzy braci otrzymał dwa klucze: Niezdów i Opole Lubelskie.
W. K. położył duże zasługi dla rozwoju rolnictwa i instytucji kredytowych, m.in. Ban
ku Handlowego w Warszawie. W 1883 W. K. wspólnie z bratem Janem założył
w Opolu Lubelskim cukrownię.
W 1876 oż. w Warszawie z Marią z Grzybowskich h. Prus (1857-1935), z którą
miał trzynaścioro dzieci. W. K. zm. w Bad-Kissingen w Bawarii, pochowany został
w grobowcu rodzinnym w Opolu Lubelskim.
Dzieci: 1. Wanda (1877-1960), wł. maj. Ruda (pow. puławski), od 1918 za Mak
symilianem Schoennettem (1870-1937), dr, dyr. Akademii Handlowej we Lwowie;
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2. Olcha (1878-1942), od 1906 siostra Ksawera w zakonie służek NMP Niepokalanej,
pracowała jako nauczycielka w Górze k. Nowego Miasta, Grodnie, Mariówce, a od
1923 w Niezdowie, gdzie w jej majątku był założony dom Zgromadzenia. W 1897
służki NMP otrzymały w Wilkowie należącym do jej rodziców niewielki dom; 3. Bo
gdan (1880-1882); 4. Bożenna (1882-1960), dr agronomii Uniw. Ithaca w USA, od
1907 za Ludomirem Kłobskim (zm. 1957), wł. maj. Dominów (pow. lubelski), na
stępnie Czepów (pow. turecki), filister honoris causa Korporacji Concordia, ich syn
4.1. Bohdan; 5. Ludmiła (1884-3.09.1959), wł. maj. Kulig i Ruda (pow. puławski), od
1909 za Zdzisławem Siekierzyńskim (1868—23.11.1931), synem Michała, notariuszem
w Opolu Lubelskim; 6. Władysław (1887-1959), dzierżawca maj. Bielice (pow. mogilnicki), w 1920 oż. z Różą z Załuskowskich (1893-1985); 7. Wisława (1889-1967),
wł. maj. Janiszkowice (pow. puławski), od 1914 za Gustawem Bęskim (1882-1963);
8. Dziwa (1891-1947), abs. prywatnej pensji Jastrzębskiej w Rydze, w 1914 wstąpiła
do ss. służek w Mariówce i otrzymała imię Maria, była nauczycielką w szkole ochro
niarskiej w Mariówce, a od 1918 przez pewien czas pełniła funkcję kierowniczki tej
szkoły. Po ukończeniu w 1924 Instytutu Pedagogicznego w Warszawie uczyła w se
minarium nauczycielskim w Mariówce, od 1936 pracowała w Sandomierzu; 9. Zie
mowit Franciszek (1894-19.07.1915), zginął podczas I wojny światowej; 10. Lech
(1896-1950), wł. maj. Jankowa i Pomorze (pow. puławski), w 1942 oż. z bratową
Eleonorą Humaniuk; 11. Bolesław (1898-1920), oficer marynarki, zginął tragicznie;
12. Kazimierz (1900-1939), wł. maj. Kleniewo i Zagłobin (pow. puławski), w 1927
oż. z Eleonorą Humaniuk (1900-1982); 13. Bogna (1901-1961), od 1924 za Wikto
rem Przegalińskim (1899-1970), wł. maj. Sobota (pow. łowicki).
Dok.: zob. biogram *+ Jana Kleniewskiego; Śp. Władysław Kleniewski, w: „Kalendarz Puławski”, 1913,
s. 88; Borowski, Szkoła Główna, s. 300.

Halina Irena Szumil
KOŁACZKOWSKI STANISŁAW BRUNON h. Abdank (1876-28.06.1935), wł. maj.
Równianki (pow. krasnostawski), maj. Zaszków (pow. ostrowski) i Nowodwory
(pow. wysoko-mazowiecki). Syn Edwarda (18.11.1849-12.08.1933), wł. maj. Suchodoły (pow. krasnostawski), Strzyżewice (pow. lubelski), i Pauliny z Suskich
(19.06.1853-6.06.1908). Ur. w Suchodołach.
Gałąź Kołaczkowskich h. Abdank, z której pochodził S. K. od XVHI w. związana
była z Lubelszczyzną. Pradziad S. K., Jan K. był podczas powstania kościuszkow
skiego komisarzem chełmskiej komisji porządkowej. Jego syn Brunon К (180311.03.1887), oż. z Joanną z Zubrzyckich (1812-29.11.1884), brał udział w powstaniu
listopadowym, a później dzierżawił majątki na Chełmszczyźnie, a w końcu osiadł na
stałe w Suchodołach, kupionych w 1849 od Józefa Kulczyckiego.
Rodzeństwo: 1. Jadwiga (1878-1959), żona
Zdzisława Marcinkowskiego
(zm. po 1939); 2. ~ Jan Filip (16.02.1880-13.03.1924); 3. Kazimierz (1881-1964),
wł. maj. Strzyżewice, oż. z Antoniną z Brzezińskich (11.08.1887-19.08.1966);
4. Zofia (21.06.1883-25.08.1954), żona Leona Epszteina (9.02.1877-3.07.1940),
wł. maj. Pilaszkowice i Częstoborowice (pow. krasnostawski); 5. Maria (5.07.188517.04.1977), abs. Uniw. w Genewie i UW, doktorat (1928) i habilitacja (1939) na
UW (mineralogia), prof. mineralogii i krystalografii UM K (od 1947); 6. Brunon
(25.08.1887 w Strzyżewicach-1.03.1937 w Warszawie), oż. z Apolonią z Branden
burskich (29.10.1890 w Tomaszowie Mazowieckim-18.10.1975 w Warszawie), ich
synowie: 6.1. Jerzy (1926-1944), zamordowany przez Niemców przed powstaniem
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Stanisław i Janina z Koszarskich Kołaczkowscy

w Warszawie; 6.2. Włodzimierz (ur. 10.02.1930), oż. 1.08.1948 z Mieczysławą Kurza
wą, dzieci: 6.1.1. Małgorzata (23.06.1949-11.03.2009); 6.1.2. Grzegorz (9.09.195220.05.1997); 7. Wanda (1891-1896); 8. Władysław (22.05.1892-1/2.09.1942). mjr rez.
3 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów (1919). wł. maj. Dobużek (pow. tomaszowski),
oż. z Marią z Rzuchowskich (6.06.1897-1979); 9. Edward (1894-1921). zm. ka
walerem; 10. Tadeusz (1897-21.01.1979). abs. Wydz. Prawa UW7 (1922). adwokat
w Warszawie, walczył w 1920 w 3 p. uł. i był ciężko ranny, również uczestniczył w po
wstaniu warszawskim, po którym trafił do oflagu (1944-1945), po raz pierwszy oż.
z Marią z Lilpopów (rozw.). po raz drugi z Wandą z Finków (1906-1979); 11. Urszu
la (4.10.1911-29.12.2009), abs. UW7 (historia) (1937). Wyższej Szkoły Dziennikar
skiej w Warszawie (1938) i Państwowej Podhalańskiej Szkoły Przemysłowej Żeńskiej
w Zakopanem (1948), artysta plastyk w Zakopanem.
S. K. edukację początkową pobierał w domu rodzinnym, następnie został wysła
ny w 1887 do gimnazjum kieleckiego, gdzie nie należał do najpilniejszych uczniów,
szczególnie w ostatnich latach pobytu w szkole, kiedy kolejne klasy powtarzał,
a w ósmej uczył się trzykrotnie, nie uzyskując promocji. Ostatecznie opuścił gimna
zjum w 1894 ze świadectwem ukończenia sześciu klas i nie przystępując do matury.
Jednak uzyskane świadectwo wystarczyło mu do zapisania się jesienią 1894 na studia
w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach. Niewątpliwie wybierając uczelnię brał pod
uwagę przykład i zachęty swojego ojca. który był także absolwentem Dublan. Do
studiów Stanisław zabrał się z większym zapałem i ukończył je zgodnie z programem
w 1897 uzyskując absolutorium z zupełnie dobrymi wynikami (22.07.1897), nato
miast z egzaminu końcowego został zwolniony. W7tym samym roku S. K. nabył fol.
Równianki (305 ha) od Augusta Iwańskiego. Do 1872 Równianki należały do dóbr
Wierzbica, później utworzono z nich osobny folwark, liczący 548 morgów, w tym po
wierzchnia gruntów ornych i ogrodów wynosiła 370, łąk 29, lasu 140, i nieużytków
9. Raczej nic ma wątpliwości, że S. K. środki na kupno Równianck, jak również na
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budowę nowego dworu w majątku (1899) otrzymał od ojca, gdyż sam jeszcze nie
mógł dysponować tak dużym kapitałem. Budowa domu w Równiankach poprzedzi
ła ślub S. K. Kołaczkowscy zamieszkali w Równiankach i tu przyszły na świat ich
kolejne dzieci. Dosyć szybko S. К zdecydował się na poszukiwanie nowej siedziby
i opuszczenie Równianek. Nie sprzedał jednak folwarku jednej osobie, ale przepro
wadził parcelację dóbr, dzieląc je na 37 części. Nabywcami podzielonej ziemi byli
okoliczni chłopi. Taki proceder był w owym czasie dość popularny i dawał niekiedy
znacznie większe zyski, niż transakcja obejmująca majątek w całości.
Nie wiemy dlaczego S. К zdecydował się na sprzedaż Równianek i zakup nowe
go majątku (9.01.1910). Jeszcze trudniej w tej chwili ustalić, przyczyny opuszczenia
rodzinnych stron, w których już przynajmniej od trzech pokoleń rodzina zamieszki
wała. Przeprowadzka na pogranicze Mazowsza i Podlasia musiała mieć jakieś głębsze
uzasadnienie. Nowy majątek Kołaczkowskich składał się z dwóch części, z głównej
siedziby położonej w Zaszkowie nad Nurcem oraz fol. Nowodwory, już leżącego
w powiecie wysoko-mazowieckim. Zaszków po raz pierwszy występuje w dokumen
tach w poi. ХП w. W tym czasie był posiadłością klasztoru w Czerwińsku. W XVI w.
był wsią królewską z targowiskiem, a w ХУНГ w. zaszkowskie starostwo niegrodowe
podług spisów podskarbińskich z 1771 obejmowało dzierżawę Zaszków z przyległościami, którą posiadała Anastazja Staszewska, łowczyni dobrzyńska, opłacając 506 złp.
5 groszy kwarty i 100 złotych hybemy. Ok. 1783 wieś była we władaniu Teresy z Lanckorońskich Ossolińskiej, wdowy po Tomaszu, staroście nurskim. Fol. Zaszków został
w 1872 oddzielony od maj. Jasiennica, w 1893 liczył 946 morgów, w tym grunty orne
i ogrody — 469, łąki — 25, pastwiska 40, las — 375, nieużytki — 37; na folwarku było
5 budynków murowanych i 11 drewnianych. Wśród murowanych był dwór właściciela.
Wzniesiony przypuszczalnie na pocz. XX w. i rozbudowany po 1910 przez S. К Mało
mamy informacji na temat charakteru gospodarki rolnej w Zaszkowie. Wiemy tylko,
że obok upraw roślinnych, S. K. miał tu hodowlę krów (kilkadziesiąt) i prowadził rów
nież gorzelnię. Jeszcze w 1927 majątek był obciążony serwitutem na rzecz wsi: pojenie
i przegon bydła. Pewne świadczenia należały się również miejscowemu proboszczowi,
np. właściciel dóbr nowodworskich był zobowiązany do rocznej opłaty na rzecz para
fii ciechanowieckiej (równowartość przedwojennych 60 rbl.) i dostarczania 104 fur
drewna opałowego. W okresie międzywojennym majątek S. K. obejmował w Zaszko
wie — 825 morgów, 49 prętów, a w Nowodworach Lit. A (Adamowo) — 210 morgów
i 137 prętów (razem ok. 580 ha). Długi zapisane na hipotece Zaszkowa zawierały,
m.in. pożyczkę TKZ — 14300 zł, w Nowodworach — 7700 zł. (1927).
S. K. ze względu na pogarszający się stan zdrowia od poł. lat dwudziestych zamie
rzał pozbyć się majątku. Nie wiadomo, czy jedną z przyczyn były też trudności w go
spodarowaniu w niełatwych warunkach powojennych. Nim podjął ostateczną decyzję
o sprzedaży majątku zdecydował najpierw na wydzierżawienie ziemi, co doprowa
dził do skutku w sierpniu 1925 oddając Wacławowi Zagórskiemu grunty z zabudo
waniami, oprócz terenów zalesionych (435 morgów), w dzierżawę na lat sześć (do
1.07.1931). W tym czasie szukał nabywcy na swój majątek. Już 3.12.1927 podpisał
umowę z Józefem Gromadą, który przejął Zaszków z folwarkiem w Nowodworach
za sumę 651 000 zł. Nowy właściciel zobowiązał się po uiszczeniu określonej kwoty
w gotówce, resztę należności spłacić w ratach w ciągu kilku następnych lat. Jeszcze
1935 Gromada był winien S. К ponad 35 600 dolarów USA (ok. 165 tys. zł) i nie
rozliczył się z całego długu do wojny (w sierpniu 1939 jego dług wynosił ponad 31 tys.
dolarów). Zaszków pozostał w rękach Józefa Gromady do reformy rolnej w 1944. Po
wojnie dwór i zabudowania gospodarcze były użytkowane przez miejscową ludność,
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z czasem jednak uległy stopniowej dewastacji. Obecnie po domu Kołaczkowskich
w Zaszkowie został wyłącznie zarys fundamentów. Również całkowicie został znisz
czony ogród i park wokół dworu oraz budynki folwarczne, m.in. gorzelnia.
S. K. oprócz majątku ziemskiego posiadał niewielkie udziały w elektrowni w Cie
chanowcu (10 tys. zł), także był akcjonariuszem Kupieckiego Syndykatu Rolnicze
go założonego w 1923 we Lwowie, ale później posiadającego swoje filie w różnych
miastach Polski. Dalsze inwestycje kapitałowe S. К podjął po sprzedaży Zaszkowa,
kupując akcje różnych przedsiębiorstw, obligacje (listy zastawne), np. miasta Często
chowy i inne papiery wartościowe.
Mało wiemy na temat działalności społecznej S. К Był na pewno członkiem Tow.
Rolniczego w Łomży. Podczas wojny zasiadał w komisji Tow. zajmującej się rejestra
cją zniszczeń wojennych w majątkach ziemskich w okolicznych powiatach. Osoby
szczególnie poszkodowane miały prawo ubiegać się o zapomogi wypłacane przez
Tow., ale z dotacji CKO. S. K. prenumerował „Gazetę Rolniczą” i także pisywał
do niej teksty. Miał bibliotekę fachową obejmującą książki rolnicze i z pokrewnych
dziedzin. W swoich zbiorach przechowywał rękopiśmienne skrypty swojego ojca
z Dublan. Również miał kolekcję własnych skryptów, z których korzystał podczas
nauki w Wyższej Szkole Rolniczej. Interesował się fotografią, robił zdjęcia i sam je
wywoływał.
S. K. po sprzedaży Zaszkowa przeniósł się z rodziną do Milanówka i zamieszkali
w nabytej w styczniu 1928 za 106 000 zł willi „Lidia” przy ulicy Piasta 10. Dysponując
znacznymi kapitałami, dzięki sprzedaży majątku ziemskiego prowadzili tu aktywne
życie, dużo podróżując po Polsce i Europie. Dodatkowe możliwości dawał własny
samochód, którym kierował sam S. K . Dawnym zwyczajem, ale przy wykorzystaniu
nowoczesnego środka komunikacji, Kołaczkowscy jeździli od dworu do dworu po ca
łym kraju, odwiedzając nie tylko rodzinę i przyjaciół, ale także obce osoby. Przy oka
zji zwiedzali miasta i miasteczka, kościoły, muzea i inne zabytki. Prowadzili również
otwarty salon w Milanówku, a także korzystali z różnorakich możliwości pobliskiej
Warszawy. Aktywności na polu towarzyskim związana była bezpośrednio z jedyną
żyjącą córką Kołaczkowskich, Kazimierą, która była obiektem zainteresowania wie
lu kawalerów, nie tylko ze względu na swoją urodę, ale też nie bez znaczenia był jej
ogromny posag. Niestety liczne grono starających się o rękę córki było skutecznie
trzymane w szachu przez matkę, której aspiracje nie były łatwe do zaspokojenia.
Nie wiemy, czy wskutek postawy matki, czy też z innych powodów, ale Kazimiera
nie wyszła za mąż. Nie pomogła jej w tym też nagła śmierć ojca — S. K. zm. w Mila
nówku i został pochowany w grobie obok zmarłych wcześniej córek na warszawskich
Powązkach.
Dn. 24.09.1899 S. K. oż. w Chłoniowie (Chłaniów) (pow. krasnostawski) z Jani
ną z Koszarskich h. Wąż (1.12.1878-1969), córką Przemysława (1842-21.09.1894),
magistra prawa i administracji Szkoły Głównej w Warszawie, adwokata przysięgłego
Warszawskiego Okręgu Sądowego, wł. maj. Wierzchowina i Koszarsk (pow. krasno
stawski), i Alicji z Wasiłowskich h. Korwin.
Dzieci: 1. Irena (1900-3.12.1918), zm. na hiszpankę; 2. Zofia (1901-26.11.1918),
zm. na hiszpankę; 3. Kazimiera (Ziutka) (1908-1965). Kazimiera К po śmierci
S. K. z matką nadal mieszkała w Milanówku. Ze względu na wiek matki i ostatnie
decyzje ojca, przejęła funkcję głowy rodziny i zarządcy rodzinnego majątku. Do wy
buchu wojny sytuacja obu kobiet nie uległa większym zmianom. Posiadane zasoby
materialne zwalniały je od konieczności podejmowania pracy zarobkowej. Kazimie
ra К idąc w ślady ojca próbowała jeszcze zajmować się inwestowaniem swoich pie-
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Dwór w Zaszkowie (ok. 1914)

niędzy, np. na kilka dni przed wybuchem wojny kupiła obszerną działkę budowlaną
w modnym kurorcie na Helu, w Juracie. Jednocześnie do samej wojny starała się
bezowocnie odzyskać długi od nabywcy Zaszkowa — Józefa Gromady. Sytuacja ro
dziny zaczęła się zmieniać po wybuchu wojny. Odcięcie od dochodów kapitałowych,
przy jednoczesnym braku innych źródeł finansowych szybko zmusił mieszkanki willi
„Lidia” do znacznych oszczędności. Dodatkowo koszty utrzymania poważnie wzro
sły wobec pojawienia się w Milanówku całego grona uchodźców, bezdomnych znajo
mych i krewnych, którzy na stałe lub czasowo zamieszkiwali pod wspólnym dachem.
Po zakończeniu wojny Kołaczkowskie łatały nadwyrężony budżet sprzedażą kolej
nych fragmentów swojej posesji, a także oddawaniem za bezcen rodzinnych mebli,
sreber itd. Nowe przepisy kwaterunkowe zostawiły właścicielkom wszystkie obo
wiązki z posiadania domu, jednocześnie pozbawiając je z prawa korzystania z jego
zasobów, poza jednym pokojem. Willa „Lidia” zamieniła się w końcu lat czterdzie
stych w „kołchoz”, w którym mieszkało, aż 8 rodzin (w 8 pokojach), składających
się z 19 osób. Do kłopotów materialnych, z lokatorami i administracją państwową,
dochodziły też zdrowotne. Do tego wszystkiego Kołaczkowskie stały się na starość
wielbicielkami kotów, których stado w „Lidii” liczyło 18 sztuk! Mimo protestów po
zostałych mieszkańców domu i kar nakładanych przez władze państwowe — Ko
łaczkowskie nie chciały zrezygnować ze swojej kociej rodziny. Kazimiera K. razem
z matką zostały pochowane w grobie rodzinnym w Warszawie na Powązkach.
Dok.: Spis ziemian, woj. białostockie, s. 12: «Regestr diecezjów» Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele
ziemscy w Koronie 1783-1784. oprać. K. Chłapowski i S. Górzyński. Warszawa 2006. s. 397: Boniecki. Her
barz. t. 10. s. 331: Uruski. Rodzina, t. 7. s. 107: Sęczys. Szlachta, s. 304: J. Lewandowski. Komisja porządko
wa chełmska w Powstaniu Kościuszkowskim. ..Rocznik Lubelski”. 1970/XIIL s. 86: T. Z. Epsztein. Historia
mojej rodziny, w: Społeczeństwo polskie X V III i X IX wieku, pod red. J. Leskiewiezowej, t. IX. Warszawa
1991. s. 287 i n.: SGKP. t. 9. s. 825: t. 11, s. 537: t. 14. s. 455: Dublany. s. 259: Dublany 1855-1909. Lwów
1909. s. 5: J. Niedźwiedź. Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego. Zamość
2003. s. 237. 429. 580-581: Rocznik ofic. rez. 1934. s. 133. 615: T. Epsztein. Kołaczkowscy z Zaszkowa.
w: Spuścizna duchowa i materialna mazowieckich ziemian X V III-X X wieku. Ciechanów 2011. s. 209-219:
..Gazeta Rolnicza”. 1903. nr 49. s. 848-849: ..Kurier Warszawski”. 1876. nr 169: ..Gazeta Warszawska”.
1870. nr 243: 1876. nr 173: inf. i dokumenty rodziny.

Tadeusz Epsztein
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KOŁACZKOWSKI JAN FILIP h. Abdank (16.02.1880-13.03.1924), wł. maj. Moszenki (pow. lubelski), Łabuńki (pow. zamojski). Syn Edwarda (18.11.1849-12.08.1933),
wł. maj. Suchodoły (pow. krasnostawski), Strzyżewice (pow. lubelski), i Pauliny z Su
skich (19.06.1853-6.06.1908). Ur. w Suchodołach.
Rodzeństwo: zob. biogram ^ Stanisława Kołaczkowskiego (1876-1935).
J.
K. w 1. 1891-1897 ukończył gim
nazjum w Kielcach i rozpoczął studia na
UW, następnie przeniósł się do Krakowa
w 1900, gdzie uzyskał z wyróżnieniem dy
plom inż. rolnika w Studium Rolniczym
UJ (1903). Po studiach osiadł w Warsza
wie, był sekretarzem Warszawskiego Tow.
Rolniczego i pracował jako wykładowca
w Szkole Rontalera. W 1907 dzięki pomo
cy ojca i teścia kupił maj. Moszenki, w któ
rych w 1912 r. wzniósł nowy dwór i tam
zamieszkał z rodziną na stałe. Na pocz.
1920 J. K. sprzedał Moszenki, a za uzy
skane pieniądze (2 mln marek polskich)
nabył 29.04.1920 od Zygmunta Bogumiła
Kaszowskiego, syna Teodora, dobra Łabuńki z pięknym pałacem. Kołaczkowscy
przenieśli się Łabuniek, ale kilka miesięcy
później musieli w ogromnym pośpiechu
uciekać z majątku, wobec zbliżających się
bolszewików (sierpień 1920). W pałacu
przez kilka dni stacjonowało dowództwo
Armii Czerwonej. Bolszewicy zniszczyli
pałac, doszczętnie splądrowali cały mają
tek i gospodarstwa okolicznych chłopów.
Stan Łabuniek po inwazji bolszewickiej
najlepiej odmalował w swoim dzienniku
Jan Kołaczkowski
Izaak Babel: „Białe kolumny. Czarująca
budowla, chociaż w pańskim guście. Niewyobrażalna dewastacja [...] Wywożą owies
z folwarku. Konie w bawialni, kare konie. No cóż — niech nie stoją na deszczu. Drogo
cenne księgi w kufrze, nie zdążyli ich wywieźć. [ . ] Na górze ślady nie dewastacji, tylko
rewizji, wszystkie krzesła, obicia, kanapy porozpruwane, klepki posadzki wyłamane
[ . ] francuskie powieści na stolikach, dużo francuskich i polskich książek [ . ] wszystko
poniszczone świętokradczo.” J. K. pojechał do Łabuniek 2.09.1920 zaraz po wycofaniu
się wojsk bolszewickich i w liście do żony napisał: Dziś rano pojechaliśmy do Łabuniek.
Tu zniszczenie straszne, wszystkie meble rozbite w kawałki, ani jednego całego lustra
lub szkła, krzesła, kanapy itp. obdarte z obić. Konie wszystkie jakie były, wyprowadzili,
zostały tylko kuce i 4 źrebaki. Bolszewików wypchnęli przedwczoraj z Łabuniek, dzisiaj
słychać było bitwy o kilkanaście wiorst, ale zdaje się, że na całej linii bolszewicy odstę
pują. Nocować będę przez kilka dni w Zamościu, bo tutaj nie ma na czym spać i wszyst
ko strasznie zanieczyszczone, jutro zacznę wyporządzać dom — za kilka dni, jak do
jakiegoś ładu doprowadzę wszystko — wrócę do Pliszczyna i coś trzeba będzie radzić,
co dalej robić — naturalnie to będzie zależało od sytuacji wojennej. (...) Srebro i por
celana ocalały. Łóżka nasze całe, tylko materace rozbite, z szafy Twojej, wybite lustro,
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mojej też.” Przed zawieruchą wojenną Kołaczkowscy schronili w Pliszczynie i tam już
osiedli na stałe. Po zakończonej wojnie J. К nadzorował odbudowę — zniszczonego
folwarku w Łabuńkach i jednocześnie prowadził majątek pliszczyński. Częste wyjazdy
z Pliszczyna do odległych o ok. 70 km Łabuniek były uciążliwe i stały się główną przy
czyną jego przedwczesnej śmierci.
J.K. oż. dn. 30.08.1905 w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy
z Różą z Boduszyńskich (9.12.1883 w Piotrkowie Trybunalskim-19.02.1970 w Lubli
nie), córką
Stanisława B. (1846-1915). Róży K. po śmierci ojca i podziale majątku
przypadł maj. Pliszczyn (pow. lubelski), poważnie zadłużony, stanowiący źródło usta
wicznych problemów finansowych. Obok dużego zadłużenia (m.in. pożyczki TKZ
— 80,7 tys. rbl.; pożyczka Lubelskiego Tow. Wzajemnego Kredytu — 24,6 tys. rbl.)
Pliszczyn był obciążony spłatami na rzecz sióstr Róży. Owdowiała w wieku czter
dziestu lat Róża K , z piątką dzieci na utrzymaniu, dzielnie radziła sobie, gospo
darując z pomocą rządców w obu majątkach. Pomagała jej w tym rada familijna.
Duże odległości między folwarkami i brak wspólnego zarządu utrudniały prowadze
nie racjonalne gospodarki w dobrach. Zniszczenia wojenne, niekorzystne warunki
ekonomiczne, konieczność spłaty udziałów rodzeństwa (z maj. Pliszczyn), rosnące
koszty związane z wykształceniem dzieci dodatkowo oddziaływały negatywnie na
rozwój Łabuniek i Pliszczyna. Rosnące zadłużenie majątków pokrywano środkami
uzyskiwanymi z parcelacji ziemi. Łabuńki przepisane po śmierci J. K. na jego dzieci,
obejmowały początkowo 1123 mg (ok. 627 ha) (w tym: ziemia orna — 560 mg, łąki
— 58 mg, las — 453 mg, nieużytki — 51 mg) (1924). Część ziemi została szybko roz
parcelowana między okolicznych chłopów. W 1939 dobra Łabuńki zajmowały 354 ha
(w tym: grunty orne — 129 ha, łąki — 14 ha, pastwiska — 17 ha, las — 143 ha, łąki
zalesione — 31 ha, ogrody i place zabudowane — 11 ha). D o reformy rolnej obszar
dóbr zmniejszył się do 260 ha (1944). Natomiast majątek pliszczyński w 20.03.1918
miał 723 mg (405 ha), w П poł. 1. 20. miał 239 ha, a do 1944 zachowało się tylko
ok. 30 ha, dzięki czemu nie został objęty dekretem o reformie rolnej z 1944 r.
Kołaczkowscy aktywnie uczestniczyli w życiu wsi, w których leżały ich majątki.
J. K. pełnił funkcję inspektora szkolnego, najpierw na terenie gminy Jastków, póź
niej w gminie Łabunie. Ale szczególnie dwór pliszczyński stał się z czasem ważnym
ośrodkiem pracy społecznej i kultury dla okolicznych wsi. Przed 1914 w Pliszczynie
prowadzono ochronkę dla dzieci pracowników folwarku i wiejskich. W 1917 prze
kształcono ochronkę w szkolę elementarną, wspieraną funduszami dworu. W okresie
międzywojennym Róża К zdecydowała się sprzedać gorzelnię i otrzymane pieniądze
przekazać na wzniesienie nowego budynku dla szkoły, ofiarowała również w tym cza
sie działkę na urządzenie boiska. Była też fundatorką sztandaru szkolnego. W latach
trzydziestych dla dzieci i młodzieży z okolicznych wsi założyła stowarzyszenie ka
tolickie, którego celem było podnoszenie kultury na wsi. Przy udziale także swoich
dzieci (przede wszystkim syna Andrzeja) i nauczycieli ze szkoły pliszczyńskiej, or
ganizowała spotkania, zabawy i przedstawienia dla mieszkańców wsi, przy tej okazji
powstało wówczas kółko teatralne i śpiewacze. We dworze pliszczyńskim organizo
wano również dla młodzieży kursy zawodowe. W 1928 Róża K. dała w Pliszczynie
plac i materiały budowlane na potrzeby remizy strażackiej. Pomogła też w inwestycji
udostępniając własnych pracowników i transport. Po powstaniu straży przejęła hono
rowy patronat nad remizą pliszczyńską.
Róża K. mieszkała w Pliszczynie do 1957, kiedy ze względu na wiek i stan zdro
wia zdecydowała się przenieść na stałe do Lublina, a dwór z otaczającym parkiem
i ogrodami sprzedała 21.11.1957 Zakonowi Najświętszego Serca Jezusa (Sercanie).
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Palae w Łabuńkach (1933)

Róża К. zm. w Lublinie i została pochowana w grobie rodzinnym Kołaczkowskich na
starym cmentarzu przy ul. Lipowej.
Obecnie zarówno dwór jak i jego otoczenie są utrzymywane w bardzo dobrym
stanie, a wojewódzki konserwator zabytków dba. aby nie dokonywano już żadnych
zmian w bryle budynku (w trakcie wcześniejszego remontu dodano facjaty i balkon
i przystosowano wnętrze do potrzeb zakonu). Oprócz dworu do rejestru zabytków
wpisano również piękną zabytkową aleję lipową prowadzącą od domu do stawu.
Księża Sercanie utrzymują kontakt z rodziną Róży K.. ostatnio podjęli inicjatywę
stworzenia we dworze ..izby pamięci”, gdzie postać jej przypomina ofiarowany przez
wnuka portret ostatniej właścicielki Pliszezyna. W 35-rocznicę śmierci Róży K. —
z inicjatywy mieszkańców Pliszezyna — władze oświatowe podjęły decyzję o nadaniu
szkołom pliszezyńskim imienia Kołaczkowskich. Róża K. została patronką Szkoły
Podstawowej, a jej syn Wojciech został patronem Gimnazjum. Na powyższą uroczy
stość, która odbyła się 5.06.2005, zostały zaproszone wnuki Róży: Maciej Dunin-Łabędzki z rodziną i Maria Hull (dzieci Krystyny), oraz wdowa po Wojciechu, Marta
Kołaczkowska.
J. K. i Róża К mieli pięcioro dzieci: 1. Andrzej Marian (29.11.1906-18.10.1997).
Po zdaniu matury w 1925 r. w Gimn. Męskim im. Stefana Batorego w Lublinie (tzw.
„Szkole Lubelskiej’’) wyjechał na studia filologiczne (germanistyka i romanistyka)
na UP, gdzie uzyskał stopień magistra w zakresie filologii niemieckiej. Edukację
lingwistyczną kontynuował na kursach językowych w Niemczech, Danii, Szwecji
i Austrii. Po wojnie studiował anglistykę na KUL. Był zawodowym lektorem języ
ków obcych i tłumaczem. Najdłużej pracował na KUL-u. Był tłumaczem i znawcą
literatur skandynawskich, czytał i porozumiewał się w 9 językach obcych, w tym
m.in. w esperanto. W 1951 na jakiejś masówce na KUL, jako człowiek prawdomów
ny i prostolinijny, a zupełnie niepraktyczny, zaprotestował, gdy jeden z politruków
zaczął wygadywać kłamstwa na temat polityki Watykanu i Kościoła w Polsce. Chodzi
ło o sprawę obsady diecezji Ziem Odzyskanych, Andrzej powiedział zgodnie z praw
dą, że Watykan nic mógł zgodzić się na mianowanie biskupów na tych terenach bez
uregulowania granicy zachodniej Polski w traktacie z obu państwami niemieckimi.
Obecni na sali studenci bezskutecznie próbowali uciszyć ulubionego wykładowcę,
ten jednak powiedział wszystko, co mu leżało na sercu. Podrzucenie mu karykatu-
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Przed dworem w Pliszczynie (od lewej): Wojciech, Elżbieta. Andrzej i Jan (jun.) Kołaczkowscy
(koniec 1. 30.)

ry Stalina dopełniło aktu oskarżenia. Efektem tego wystąpienia było aresztowanie
i trzyletni wyrok. Po opuszczeniu więzienia w grudniu 1953. nie mogąc wrócić na
KUL, pracował w różnych miejscach w Polsce, m.in. był wychowawcą w Zakładzie
dla Niewidomych w Laskach, w Ołtarzewie u oo. palotynów uczył niemieckiego i an
gielskiego kleryków, w Mińsku Mazowieckim był lektorem w liceum rolniczym itd.
Dopiero po 1956 przyjechał do Lublina i znów wykładał na KUL (do 1973). Zm.
w Lublinie i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu przy ul. Lipowej:
2. Wojciech (6.04.1908-18.07.2001), edukację rozpoczął w ..Szkole Lubelskiej”, ma
tury jednak tam nie zdał i został wysłany do szkoły rolniczej w Cieszynie, celem zdo
bycia niezbędnej wiedzy do prowadzenia majątku. Jednak od dziecka — znacznie
bardziej niż rolnictwo — pasjonowały go strzelanie, motoryzacja i lotnictwo. Jeszcze
w Moszenkach silne wrażenie zrobiła na nim nieoczekiwana, kilkudniowa, wizyta
lotników. Lecąc z Warszawy do Lwowa, z powodu awarii silnika, wylądowali oni awa
ryjnie na polach w pobliżu Moszenek. Od tej pory ciągle marzył o lataniu, ale jed
nocześnie poświęcał się innym pasjom. Już będąc w szkole odnosił ogromne sukcesy
w zawodach strzeleckich, na wielu otrzymywał pierwsze lokaty i nagrody, przed za
wodnikami znacznie starszymi i posiadającymi większe doświadczenie. W 1936 zdo
był brązowy medal na strzeleckich mistrzostwach świata w Berlinie. Bardzo wcześnie
zainteresował się także automobilizmem i uczestniczył w rajdach samochodowych
(m.in. do Monte Carlo), zdobywając liczne nagrody. Przed samą wojną prowadził
w Warszawie własny salon samochodowy jako przedstawiciel Citroena. Marzenie
o lataniu zaczął realizować w lubelskim aeroklubie, gdzie w 1929 otrzymał dyplom
pilota sportowego, rok później opuścił Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie
jako pilol pchor. rez. Następnie wstąpił do Centrum Wyszkolenia Oficerów Lot
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nictwa w Dęblinie, przeszedł wyższy kurs pilotażu myśliwskiego w Grudziądzu, po
którego ukończeniu pracował w dęblińskiej Szkole Orląt. Zmobilizowany w 1939
w randze por. lot., po 17 września przedostał się na Zachód, po czym brał aktyw
ny udział w walkach lotnictwa alianckiego, m.in. jako jeden z dowódców słynnego
Dywizjonu 303. Wyróżniał się odwagą i umiejętnościami, za co został uhonorowany
Krzyżem Srebrnym VM i wieloma innymi odznaczeniami bojowymi. Po zakończeniu
wojny nie wrócił do Polski, na stałe osiadł w USA, gdzie dożył sędziwego wieku. Zm.
w Sarassocie (USA) i został pochowany w kwaterze żołnierzy PSZ na Zachodzie
na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Był dwukrotnie żonaty, najpierw z Wandą
Leitzke (zm. 1992), z którą miał syna 2.1. Jana (ur. 1948). Po śmierci pierwszej żony
oż. w 1993 ze swoją kuzynką Martą z Kołaczkowskich (ur. 1938), córką Władysła
wa, brata ojca; 3.
Krystyna (17.07.1909-22.01.1993); 4. Jan Stanisław (3.03.191530.05.1947), zdał maturę w „Szkole Lubelskiej” w 1934, w 1. 1935-1936 ukończył
SPRK. We wrześniu 1939 jako pchor. kawalerii biorąc udział w bitwie pod Mokrą
został ciężko ranny i dostał się do niewoli niemieckiej. W oflagu nr VIII b spędził
sześć miesięcy i został zwolniony. Po powrocie w rodzinne strony, działał w konspi
racji, był dowódcą oddziału A K W 1944 otrzymał wezwanie do WP, ale nie stawił
się na pobór i został aresztowany przez NKWD. Początkowo więziony i torturowany
na Zamku w Lublinie, a następnie wywieziony na Syberię. Zm. 30.05.1947 w łagrze
nr 0302; 5. Elżbieta Maria (6.01.1920-30.05.2002), w 1937 zdała maturę w Gimn.
Cecylii Plater w Warszawie, w tym samym czasie rozpoczęła studia w Wyższej Szkole
Nauk Społecznych, które przerwał wybuch wojny. W 1948 uzyskała tytuł magistra
nauk społeczno-ekonomicznych na KUL, podjęła też studia filologiczne (romanistyka i anglistyka) na UJ, gdzie otrzymała stypendium zagraniczne i wyjechała do Fran
cji. W 1951 ukończyła studia lingwistyczne na Universite de Paris. W Paryżu w 1949
spotkała się i wzięła ślub ze swoim narzeczonym Józefem Doliną (1910-1973). Przed
wojną był on sędzią sądu lubelskiego i aktywnym działaczem ruchu oporu w czasie
okupacji hitlerowskiej. W 1944 jako członek delegatury rządu londyńskiego na kraj,
został wywieziony przez władze sowieckie na Syberię, skąd po czterech latach udało
mu się powrócić do kraju, a następnie w 1949 r. po dramatycznej ucieczce z Polski
dotrzeć do Paryża. W 1951 Elżbieta wyemigrowała z mężem do USA, gdzie podjęła
kolejne studia, tym razem w zakresie bibliotekarstwa i dokumentacji na Columbia
University w Nowym Yorku. Przez wiele lat (do emerytury) pracowała w Bibliotece
Rolniczej w Waszyngtonie. Od 1. 70. przyjeżdżała do Polski i utrzymywała kontakt
z Pliszczynem, a na stałe wróciła do kraju pod koniec życia. Zm. w Konstancinie,
a została pochowana w rodzinnym Pliszczynie, na cmentarzu, który powstał po woj
nie na terenie tzw. Brzezinek — ulubionego miejsca jej dziecięcych zabaw.
Dok.: A. i M. Dunin-Łabędzcy, Boduszyńscy i Kołaczkowscy w Pliszczynie, WZ, 2011, nr 46, s. 26-36;
I. Babel, Dziennik 1920, Warszawa 1998, s. 160-161; A. Szykula, XIX-wieczny księgozbiór w pałacu w Łabuńkach, WZ, 2009, nr 39, s. 29-30; Fierich, Studium Rolnicze, s. 233; „Gazeta Rolnicza”, 1903, nr 31,
s. 558, 853; inf. i dokumenty rodzinne.

Anna i Maciej Dunin-Łabędzcy
KOMOROWSKA hr. IRENA PELAGIA h. Korczak, z hr. Lamezan-Salins h. wł.
(14.5.1904-22.10.1968), wł. maj. Świrz z Kopaniem (pow. przemyślański), córka Ro
berta (1869-1930), gen. WP, i Ireny z hr. Wolańskich (1871-1929). Ur. w Krakowie.
Rodzeństwo przyrodnie: 1 . Władysław hr. Piniński (1893-1945); 2.
Mieczy
sław hr. Piniński (1895-1945).
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I.
K. studiowała malarstwo u Sta
nisława Batowskiego (1866-1946) i jej
prace były prezentowane na wystawach.
Jako pierwsza kobieta we Lwowie zda
ła egzamin dla zawodowych kierowców.
Po śmierci rodziców odziedziczyła Swirz
z Kopaniem. Oprócz starannie odre
staurowanego zamku z parkiem, usytu
owanego nad wielkim stawem, w Swirzu
był młyn oraz 882 ha ziemi (w większości
ziemie orne, reszta lasy). Kopań obej
mował 158 ha ziem ornych.
I. K. w dn. 24.2.1930, w polskim
kościele Gardekirche we Wiedniu, po
ślubiła Tadeusza hr. Komorowskiego
(1895-1966) — późniejszego generała
Bora i dowódcę Armii Krajowej. Tuż
przed wybuchem wojny Irena pojecha
ła samochodem z Grudziądza, gdzie jej
Tadeusz i Irena Komorowscy na zamku
mąż był komendantem SPRK, do Swiw Swirzu
rza, aby przygotować zamek na szpital
polowy. Później udała się dalej na wschód, do majątku brata — Suszczyna pod Trem
bowlą, gdzie przebywała jej szwagierka, Maria hr. Pinińska. Po wkroczeniu wojsk
sowieckich obie kobiety zostały wyrzucone z majątku i pojechały do Lwowa, następ
nie do Krakowa. Tam w 1. 1940-1941 I. K. pracowała z Karoliną hr. Lanckorońską

Zamek w Swirzu
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w PCK. Przystąpiła również do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) i w 1940 stała się
członkiem komórki łączności i przerzutów. W 1. 1941-1945 była kierowniczką (pod
pseud. Janka) kierowniczką działu szyfrów w komórce „Iko” przy Komendzie Głów
nej ZWZ, następnie AK Oddziału 1 i zajmowała się łącznością z obozami jenieckimi
w Niemczech. Po wkroczeniu wojsk sowieckich w 1945 musiała uciec z Polski, po
nieważ była poszukiwana przez NKWD. Po wielu trudnościach przedostała się wraz
z dziećmi przez Czechosłowację i Belgię do Londynu, gdzie jej mąż urzędował jako
Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych. Na emigracji była współzałożycielką i prze
wodniczącą Zjednoczenia Polek na Emigracji (1947), przewodniczącą Funduszu
Inwalidów AK (1949), członkinią Rady Naczelnej Koła AK i Rady Studium Polski
Podziemnej oraz przewodniczącą komitetu Skarbu Narodowego w Wielkiej Brytanii
(1966-1968). Oprócz tego założyła i prowadziła własną firmę, która utrzymywała
rodzinę materialnie i pozwoliła jej mężowi poświęcić czas na działalność polityczną
i społeczną w Londynie. I. K. została odznaczona krzyżem A K
Zm. i została pochowana w Londynie. W 1994 prochy I. K. i Tadeusza hr. Komo
rowskich zostały sprowadzone do kraju, by spocząć w wspólnym grobie na wojsko
wym cmentarzu powązkowskim w Warszawie, obok pozostałych trzech dowódców
AK.
Dzieci: 1. Adam (ur. 12.12.1942 w Warszawie), oż. 11.09.1965 w Londynie
z Brigit Anne Mcgillicuddy (ur. 1945), ich dzieci: 1.1. Marek (ur. 1967); 1.2. Adam
(ur. 1969); 1.3. Andrzej (ur. 1971); 1.4. Robert (ur. 1973); 2. Jerzy (ur. 10.09.1944).
inf. rod zin y.

Piotr Piniński
KRASICKI hr. ALEKSY JAN MARIAN z SIECEVAh. Rogala (8.02.1878-20.02.1935),
wł. maj. Szabastówka (pow. lipowiecki w gub. kijowskiej), Wielki Olżew i inne dobra
(pow. lidzki). Syn Romana Stanisława (1844—2.12.1878 w Szabastówce) i Zofii z Kaszyców h. Radwan (1852 w Tarnowszczyznie w pow. lidzkim-25.01.1933 w Wielkim
Olżewie). Ur. w Szabastówce.
Krasiccy otrzymali tytuł hrabiowski Świętego Cesarstwa Rzymskiego w 1631 r.
od cesarza Ferdynanda II, a potwierdzenie tytułu w 1844,1852,1866 i 1882 w Rosji.
A. K. po ojcu odziedziczył na Ukrainie maj. Szabastówka (1276 ha), która od 1678
należała do Krasickich, jako wiano Katarzyny Światopełk-Czetwertyńskiej, żony Ka
rola Aleksandra Krasickiego (zm. 1717), rotmistrza Jana III Sobieskiego i elektora
Augusta II Sasa. W nowym dworze zbudowanym w 1907 znajdowała się biblioteka
licząca kilka tysięcy woluminów, kolekcja autografów, a także cenne zbiory numi
zmatyczne i medalierskie. Po matce A. K. odziedziczył dobra na Litwie: Chmielówkę (35 ha), Krystynowo (66 ha), Leszczynówkę (66 ha), Wielki Olżew (2451 ha)
i Ostęp (201 ha). Ponad połowę powierzchni zajmowały lasy. Obora liczyła 120 krów,
był młyn wodny, a w mleczarni, produkowano wyśmienite sery, które sprzedawano
w Warszawie i wysyłano nawet do Holandii. Z lasów majątku pozyskiwano drewno,
m.in. na budowę klasztoru oo. franciszkanów w Niepokalanowie.
A. K. ok. 1911 jako jeden z pierwszych w guberni kijowskiej miał samochód oso
bowy. Podczas wojny polsko-bolszewickiej (1920) zakupił w Szwajcarii dla WP wa
gon sanitarny. Był z żoną fundatorem kościoła drewnianego w Lidzie (Słobódka).
W okresie międzywojennym był przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. Napisał obszer
ne wspomnienia, które zaginęły po 17.09.1939. Był członkiem Związku Rodziny Hra
biów Krasickich z Siecina.
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Roman 1’odoski, Aleksy Krasicki i Józef Krasicki

Zm. w maj. Nowosiółki (pow. oszmiański), a został pochowany w Wilnie na Rosie.
A.K. oż. w 1916 r. w Monasterzyskach z Elżbietą Szcwiclow-Budielow (5.9.189518.3.1976 w Warszawie), pochodzącą ze staroruskiej rodziny bojarskiej. Ich córka
1. Cecylia Elżbieta (6.10.1924 w Wielkim Olżewie-8.05.2004 w Warszawie), ukończy
ła studia ekonomiczne na UW, pilotka wycieczek zagranicznych, dziennikarka, pre
zes Fundacji „Więź z Polakami ze Wschodu”, inicjatorka i wspólfundatorka „Domu
Polskiego” w Lidzie, organizatorka pielgrzymek PTZ na Wschód szlakiem kresowe
go ziemiaństwa i współautorka albumu: Tam byliśmy...kronika siedmiu ziemiańskich
pielgrzymek na Kresy w latach 1995-2001 , praca zbiorowa (Warszawa-Szczecin 2002),
I V (ślub 29.01.1944 w Lidzie) za Stanisławem Mockalło (29.04.1916-8.05.2004),
por. AK, aresztowanym w styczniu 1945 i skazanym na 12 lat zesłania na Syberię,
rozw., ich syn: l a.l. Wojciech Michał Krasicki-Mockałło (ur. 7.08.1945 w Warsza
wie), abs. Akademii Muzycznej w Katowicach, oż. w 1967 z Krystyną z Jazłowicckich
(ur. 1944); ich dzieci: 1M.1. Grzegorz (ur. 12.03.1969 w Warszawie), mgr rehabi
litacji AWF w Warszawie, oż. w 2001 z Dagmarą Karp (28.09.1974), mgr rehabi
litacji AWF w Warszawie, ich syn 1 M .l.l. Aleksy (ur. 29.08.2002 w Warszawie);
IM .2. Małgorzata (ur. 13.11.1981 w Warszawie), abs. PW. Cecylia K. 2°v. wyszła
w 1954 za Bogusława Kalestyńskiego h. Topór (ur. 4.09.1929 w Warszawie), ich syn:
2b.Bogusław (ur. 8.02.1954). abs. Wydz. Filozofii UW. w 1982 r. za działalność opozy
cyjną otrzymał nakaz opuszczenia kraju bez prawa powrotu, osiadł w Paryżu, wrócił
do kraju w 1995. przedsiębiorca, obecnie mieszka w Warszawie, oż. w 1975 z Urszulą
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z Grzymkowskich, ich dzieci: 2 b.l. Mateusz (23.9.1979 w Warszawie), ukończył stu
dia w Paryżu, gdzie mieszka; 2 b.2. Magda (ur. 29.5.1981 w Warszawie), ukończyła
dziennikarstwo w Paryżu i tam mieszka.
Dok.: /V Urbański, Pro memoria, W. 1929, s. 88-90; J. Podoski, Zbył ciekawe czasy, W. 1991; J. Putra
ment, Pół wieku, W. 1961, s. 79; „Pamięlnik Kijowski", t. 5, W. 1995, s. 56, 62; Polska własność na Ukrainie,
s. 114-115; dok. w zbiorach rodziny; inf. Cecylii Krasickiej.

ks. Robert Ogr odnik
KRZYMUSKI WŁADYSŁAW h. Radwan (1855-05.1923). wł. maj. Sosnowice
(pow. nieszawski), Świnice Warckie (pow. turecki). Trębki (pow. gostyniński), Głu
chów (pow. grójecki), Putka (pow. błoński). Syn Kazimierza (1809-7.07.1896),
wł. maj. Wilczyn (pow. słupecki), i Teresy
z Gałczyńskich h. Sokola (1817-12.06.1881),
córki Franciszka.
Rodzina Krzymuskich h. Radwan przypusz
czalnie pochodzi z Wielkopolski. W XIX w.
osiadła w Królestwie Polskim. Karol K., wł. maj.
Dzierżysław, Buczków i inne (pow. słupecki),
oż. z Ludwiką Radońską, miał czterech synów:
1. Marcin, wł. maj. Wierzbic (pow. nieszawski),
i Teodory z Kamierowskich, miał trzech synów:
1.1. Józefa; 1.2. Karola i 1.3. Marcina, oraz dwie
córki: 1.4. Feliksę,zaKarnkowskimi 1.5. Marię,
za Antonim Rzętkowskim: Józef (1830-1906)
miał syna 1.1.1.»* Jana (1868-1930). a Marcina
(1831-1908) syn 1.3.1.»* Henryk (1870-1946):
2. Tadeusz; 3. Kazimierz, (1809-1896). którego
syn 3.1.»* Władysław (1855-1923): 4. Tomasz,
wł. maj. Ostrowite (pow. słupecki).
Rodzeństwo: 1. Ludwika (1835-1903).
za Janem Mielęckim (1834-1901), wł. maj.
Władysław Krzymuski
Smólsk (pow. turecki); 2. Józefa (18381865, Minusińsk na Syberii), za Teodorem Radońskim (1830-1898), wł. maj. Jarantów (pow. kaliski), sybirakiem; 3. Stanisław (1839-1902), wł. maj. Budzisław
Kościelny, (pow. słupecki), oż. z Marią z Orzechowskich (1850-1901); 4. Teo
dora (1839-1935), za Władysławem Karnkowskim (1833-1878), wł. maj. Paniewo (pow. nieszawski), ich synowie: 4.1. ►Kazimierz (1863-1929); 4.2. ►Piotr
(1876-1938); 5. Wincenty (1841-1912), wł. maj. Krotoszyn (pow. nieszawski), oż.
z Pauliną z Czarnomskich; 6. Kazimiera (1842-1911), za Andrzejem Grabskim
(zm. 1907), wł. maj. Budzisław Górny (pow. słupecki); 7. Maria (1844-1915),
za Józefem Rozdejczerem, wł. maj. Krzyszkowice (pow. nieszawski); 8. Jadwi
ga (1848-1870); za Adamem Rzeszotarskim, wł. maj. Stolec (pow. sieradzki);
9. Franciszka (1852-1967), za Zygmuntem Taczanowskim, wł. maj. Lututów
(pow. wieluński) i Wilczyn.
W. K. pomagał ojcu gospodarować w Wilczynie. Później prowadził swoje kolejne
pięć majątków. Liczne transakcje nic zawsze kończyły się sukcesem, ostatnie w sku
tek inflacji doprowadziły rodzinę na skraj bankructwa. Przed ostatecznym upadkiem
wspomógł rodzinę teść W. K., Artur Dzierzbicki, przekazując córce maj. Bronów
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(pow. turecki). W. K. już w nim nie gospodarował. Zm. u siostry Franciszki w Wilczy
nie i został pochowany na miejscowym cmentarzu.
W. K. oż. z Marią z Dzierzbickich h. Topór, wł. Bronów, córką Artura (1843-?),
wł. maj. Biernacice, Bronów, Zelgoszcza (pow. tureckim), i Aleksandry z Maliszew
skich (Maleszewska?), córki Aleksandra.
Dzieci: 1. Władysław (1893-1920), student SGGW; kapral 2 p.uł., zginął pod Ost
rołęką podczas wojny z bolszewikami; 2. Feliks (1894-1941); 3. Maria (1895-1986),
za »►Jerzym Sokolnickim h. Nowina (1887-1942); 4.
Kazimierz (1897-1977);
5. Janina (1898-1990), za Antonim Dal-Trozzo, wł. maj. Długowola (pow. grójec
ki), ich dzieci: 5.1. Maria (1920-2004), za Zdzisławem Sojeckim (1917-1986), razem
z mężem pracowała w różnych PGR, później zamieszkali w Łodzi i tam zmarli. Ich
synowie: 5.1.1. Michał i 5.1.2. Paweł; 5.2. Aleksandra (ur. 1933), l°v. za Januszem
Krzepkowskim, 2° v. za Mirosławem Pokorą, oba małżeństwa bezdzietne; 6. Gabrie
la (1903-1978), panna; 7. Aleksandra (1905-1915).
Dok.: SGKR 1. 2, s. 220; t. 3. s. 446: Spis obywateli, s. 61: Kasztelewicz. s. 75: Sęczys. Szlachta, s. 166. 352:
I. M. Dacka-Górzyńska, S. Górzyński. Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony. W. 2012. s. 216.
Jerzy Krzymuski

KRZYMUSKI FELIKS h. Radwan (30.05.1894-7.02.1941), wł. maj. Tarnówka
(pow. kolski). Syn
Władysława (1855-1923) i Marii z Dzierzbickich h. Topór.
Ur. w Świnicach (pow. turecki).
Rodzeństwo: biogram ®►Władysława Krzymuskiego (1855-1923).
F.
K. ukończył w 1913 gimn. E. Konopczyńskiego w Warszawie i w czasie I wojny
światowej studiował rolnictwo w Krakowie. W 1920 jako ochotnik brał udział w woj
nie z bolszewikami w 203 p. uł., m.in. uczestniczył w walkach pod Ciechanowem,
przy forsowaniu Bugu, został ciężko ranny w bitwie pod Wołczkiem (Leżnicą) na
Wołyniu, odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po I wojnie światowej gospodarował
w majątku ojca w Głuchowie (pow. gró
jecki), a po jego sprzedaniu w Bronowie
(pow. turecki). Ok. 1924 kupił Tarnówkę
(309 ha), gdzie zbudował nowy dwór, pra
wie wszystkie budynki gospodarcze, założył
z żoną park i ogród warzywny. Zaniedbany
folwark został przekształcony w nowoczes
ne, intensywnie prowadzone, dochodowe
gospodarstwo. Uprawiano dużo buraków
przemysłowych i nasiennych, produkowano
nasiona innych roślin (koniczyna, zboża),
założono zarodową oborę bydła nizinnego.
Po śmierci żony (1931) dwór w Tarnówce
został wynajęty firmie melioracyjnej, która
zajęła się melioracją gruntów w majątku.
F. K. oprócz gospodarowania w Tarnów
ce od 1937 objął administrację maj. Luszyn
(pow. gostyński, a także folwarki w powiecie
kutnowskim i łowickim), sukcesyjnych do
Feliks Krzvmuski
brach Krzymuskich z Falborza.
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E К. był prezesem ZZ w powiecie tureckim, prezesem Okręgowego Związku
Organizacji i Kółek Rolniczych w Kole, ponadto był aktywnym członkiem Związku
Rolników z Wyższym Wykształceniem.
Po zakończeniu działań wojennych w 1939, F. K. nadal gospodarował w Tarnówce
i Luszynie. Jesienią tego roku aresztowany, zwolniony, a następnie wysiedlony z Tar
nówki, przeniósł się z synami do Luszyna, z zamiarem wyjazdu do GG, ale nie zdążył,
gdyż w kwietniu 1940 został ponownie uwięziony i wysłany do obozu koncentracyjne
go w Dachau, a następnie do Mauthausen-Gusen, w którym zm. Symboliczną urnę
z prochami złożono w grobie rodzinnym na warszawskich Powązkach.
Dwór w Tarnówce został spalony w czasie działań wojennych 1945, ziemię rozpar
celowano, budynki gospodarcze rozebrano i wycięto drzewa. Pozostało (2004) kilka
murowanych słupków ogrodzenia i kikut jednego filaru bramy wjazdowej.
F.
K. oż. w 1924 z Marią z Płoskich h. Prus I (1903 w Sokołowie-1931 w Bocheńcu), córką Bolesława (1864-1946), wł. maj. Sokołowo, Bocheniec, Kamionka
(pow. rypiński), i Kazimiery z Różyckich h. Doliwa z Wlewska (pow. brodnicki).
Dzieci: 1. Jan (ur. 1926 w Bochericu), ukończył chemię na PŁ, w 1964 zamieszkał
w Francji pod Paryżem, oż. z Ewą z Przyłuskich (ur. 1937), c. Bronisława (1905-1980)
i Jadwigi z Arkuszewskich (1908-1985), c. ** Kazimierza Józefa (1870-1964), ich sy
nowie: 1.1. Marek (ur. 1968), oż. z Anne Sophie Buret, ich synowie: 1.1.1. Tanguy
(ur. 1998), 1.1.2. Jacques (ur. 2000), 1.1.3. Hugues (ur. 2003), 1.2. Andrzej (ur. 1971),
2. Jerzy (ur. 1927 w Warszawie), prof. zw. nauk rolniczych, oż. z Izabelą z Gruszczyń
skich (ur. 1928 w Warszawie); 2.1. Renata (ur. 1954), nauczycielka.
Dok.: Spis obywateli, s. 61; Zaroszyc, Wykaz, s. 9; Lista, t. 1, s. 544, 788-789: P. Gałkowski, Genealogia
ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej X IX -X X wieku, Rypin 1997, s. 268; P. Gałkowski, Ziemianie i ich własność
w Ziemi Dobrzyńskiej w latach 191S-1947, Rypin 1999, s. 386.

Jerzy Kj-zymuski
KRZYMUSKI KAZIMIERZ h.

Radwan
(1897-1977), wł. maj. Bronów (pow. turec
ki). Syn
Władysława (1855-1923) i Marii
z Dzierzbickich h. Topór.
Rodzeństwo: biogram
Władysława
Krzymuskiego (1855-1923).
К.
K. ukończył gimn. E. Konopczyńskiego
w Warszawie, uczęszczał na Wydział Prawa
UW i UJ, lecz w 1922 musiał studia przerwać.
Był ochotnikiem w 2 p. uł., ale w wojnie 1920
nie brał udziału. W 1929 przejął od brata Fe
liksa maj. Bronów, w którym gospodarował
do wojny. W czasie okupacji administrował
majątkami w Miechowskiem. W wyniku re
formy rolnej Bronów został upaństwowiony
i przekazany na PGR. W dworze było począ
tkowo przedszkole, a później powstała w nim
izba pamięci, następnie muzeum Marii Ko
nopnickiej (w XIX w. Bronów należał do Ko
nopnickich).

Kazimierz Krzymuski
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Po wojnie К. К. pracował w przedsiębiorstwach mechanizacji rolnictwa w Kutnie
i Łodzi, później w PNZ i PGR w Sopocie i Łodzi. W wyniku represji wymierzonych
w byłych właścicieli ziemskich został zmuszony do rezygnacji z pracy w rolnictwie
i znalazł zatrudnienie w biurze projektów „PROZAMETT
Zm. w Łodzi i został pochowany na miejscowym cmentarzu katolickim, w grobie
rodzinnym z matką i żoną.
К.
K. oż. w dn. 4.01.1930 z Zofią z Wernerów h. Miron (1898-1979), córką Adol
fa (1866-1913), wł. maj. Karsznice i Skotniki (pow. łęczycki), i Zofii z Boetticherów
(ur. 1877), a wdową po Edmundzie Wernerze (1896-1926). Dzieci nie mieli.
Dok.: Łoza. Rodziny, t. 1. s. 179: Zaroszyc, Wykaz. s. 41.

Jerzy Krzymuski
KRZYMUSKI JAN h. Radwan (1868-1929), wl. maj. Wierzbie i Synogać (pow. nieszawski). Syn Józefa (1830-1906), wl. maj. Wierzbie, i Jadwigi z Tomickich h. Łodzią,
córki Jana (1786-1847), wł. maj. Kożuszki (pow. sochaczewski), generała, i Tekli
ze Straszewiczów.
Rodzeństwo: 1. Irena (1862-?), za Wincentym Koźmianem h. Nałęcz (1856-?),
wl. maj. Galęzów (pow. lubelski), s. Henryka; 2. Janina (1863-1944), za Stanisławem
Kisielnickim (1858-1942?), wl. maj. Stawiski
i Budy Stawiskie (pow. łomżyński).
J.
K. ukończył szkolę średnią w Krakowie
i studia rolnicze w Belgii. Był członkiem CTR
i pierwszym prezesem Kujawskiego Okręgu
ZZ, organizatorem i prezesem Związku H o
dowców Konia Szlachetnego. W 1924 prze
kazał Wierzbie najstarszemu synowi. Zm.
w 1930 i został pochowany w grobie rodzin
nym na cm. parafialnym w Mąkolnie.
J. K. oż. z Marią z Karnkowskich h. Ju
nosza (1869-1934), c. Edwarda, wł. maj.
Bogusławice (pow. włocławski), i Heleny
z Otockich.
Dzieci: 1. Zygmunt (1897-1974), wł. maj.
Wierzbie, oż. z Janiną z Byszewskich, następ
nie z Jadwigą z Sikorskich, oba małżeństwa
bezdzietne; 2. Elżbieta (1901-1918); 3. Je
rzy (1902-1975), wl. maj. Bogusławice, póź
niej Gustorzyn (pow. włocławski), oż. z Anną
z Borzewskich (1913-1999), c. Artura, następ
nie oż. z Wandą z Potworowskich (ur. 1918),
c. Andrzeja. Anna K. w czasie działali wojen
nych 1939 wyjechała z Polski, a po wojnie za
Jan Krzymuski
mieszkała w Argentynie, ich córka: 3 . 1. Maria
(1939), za Miguelem Ybarrem, Hiszpanem, ich synowie: 3.1.1. Stefan Ybarra-Krzymuski (ur. 1964), oż. z Marią Soledad z Krasickich (ur. 1968), wnuczką »-»• Anto
niego Krasickiego (1904-1986), dzieci: 3.1.1.Ł Paloma (ur. 2002) i 3.1.1.2. Santiago
(ur. 2004); 3.1.2. Antoni Ybarra-Krzymuski (ur. 1968), obaj synowie mieszkają w Ar
gentynie; 4. Tadeusz (1903-1946), wł. maj. Dąbroszyn (pow. koniński), a później maj.
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Ośno Górne (Ośno Nagórne) (pow. nieszawski) (166 ha), oż. z Marią z Walewskich,
córką Stefana, wŁ maj. Inczew (pow. turecki), i Joanny z Taczanowskich h. Jastrzę
biec (1885-1942), c. Zygmunta i Franciszki z Krzymuskich, siostry
Władysława
K. (1855-1923), ich dzieci: 4.1. Barbara (1929-2003), za Janem Krzymuskim (rozw.);
4.2. Elżbieta (1930-2001), l°v. za Antonim Chełkowskim (ur. 1928), s.
Szczęsnego
(1901-1977), 2°v. za Olgierdem Pawłowskim, oba małżeństwa bezdzietne; 4.3. To
masz (ur. 1935) oż. z Ryszardą z Kostaniuków, następnie z Hanną z Lewandowskich,
z pierwszego małżeństwa syn 4.3.1. Tadeusz (ur. 1963), oż. z Ewą Michalak, mają cór
kę: 4.З.1.1. Magdalenę.
Dok.: SGKP, t. 11, s. 295; Spis obywateli, s. 61; Kasztelewicz, s. 75; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 39;
Lista, t. 1, s. 463; D. Chłapowski, Potworowscy. Kronika rodzinna, W. 2002, s. 33.

Jerzy Krzymuski
KRZYMUSKI HENRYK h. Radwan (1870-1946), wł. maj. Falbórz (pow. włocław
ski). Syn Marcina (1831-1908), wł. maj. Falbórz, wieloletniego prezesa Dyrekcji
Szczegółowej Warszawskiej TKZ, i Marii z Koźmianów h. Nałęcz, córki Henryka
(1808-1863).
Rodzeństwo: 1. Teodora (1864-1944), za Kazimierzem Glińskim (zm. 1915),
wł. maj. Boniewo (pow. włocławski); 2. Maria (1865-1965), za Stanisławem Watraszewskim, cukrownikiem; 3. Zofia (1866-1937), l°v. za Adamem Grabskim
h. Pomian (1855-1903), wł. maj. Luszyn (pow. gostyński), 2°v. za Stanisławem God
lewskim (zm. 1933); maj. Luszyn (m.in. Kijanki, Podczachy Gosławice, Poddębina,
Sędki, Stępów razem ok. 3812 ha) po śmierci Adama G. przeszedł na własność jego
żony Zofii; 4. Bronisław (1871-1882); 5. Czesław (1875-1945), dyr. i udziałowiec
cukrowni w Kruszwicy, oż. z Anną z Mlickich (zm. 1960).
H.
K. kierownictwo rodzinnego maj. Falbórz przejął od ojca ok. 1900. W 1. 20.
majątek obejmował ok. 579 ha. Był również udziałowcem cukrowni „Brześć Kujaw
ski”, wybudowanej na polach Falborza i hotelu „Victoria” we Włocławku. Brał udział
w wystawach rolniczych, m.in. w Petersburgu w 1912. W 1. 30. przekazał administra
cję w Falborzu zięciowi, Eustachemu Gautier. A sam w imieniu rodziny zarządzał
sukcesyjnymi dobrami Luszyn.
Zajmował się także działalnością społeczną, m.in. był członkiem CTR, TKZ,
członkiem zarządu Warszawskiego Syndykatu Rolniczego i włocławskiego oddziału
ZZ, członkiem Sejmiku Powiatowego itd. W 1921 wszedł do komitetu budowy szkoły
w Starym Brześciu. Budynek został oddany do użytku w styczniu 1926.
W 1939 H. К został wysiedlony przez Niemców z Falborza i w 1940 z Luszyna,
okupację wraz z cała rodziną spędził w GG w luszyńskim folwarku Stępów (pow. ło
wicki).
Został pochowany w grobie rodzinnym w Brześciu Kujawskim.
H.
K. oż. z Marią z Mirosławskich (Mierosławskich) h. Leszczyc (1880-1937),
c. Zygmunta, i Karoliny z Kretkowskich.
Dzieci: 1. Helena (1900-1990), za Eustachym Gautier, mieli trzy córki: 1.1. Te
resa (1924-1997); 1.2. Izabella (ur. 1927), za Aleksandrem Bałucińskim, ich dwie
córki: 1.2.1. Kinga (ur. 1954), za Nowakowskim; 1.2.2. Monika (ur. 1958), za Churchem; 1.3. Magdalena (ur. 1935), za Leszkiem Królem, ich dzieci: 1.3.1. Grzegorz
(ur. 1963); 1.3.2. Joanna (ur. 1966); 2. Izabella (1904-1938); 3. Roman (1906-1977),
wł. maj. Krotoszyn (pow. rypiński), oż. z Marią z Tomaszewskich (1905-1969), po woj
nie pracowali w PGR na Ziemiach Odzyskanych, później zamieszkali w Warszawie;
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Henryk Krzymuski z wnuczkami

mieli trzy córki: 3.1. Ewa (ur. 1937). pielęgniarka: 3.2. Maria (1938-2008), historyk
sztuki, za Władysławem Heydlem (ur. 1926). ich synowie: 3.2.1. Paweł (1966-2001),
oż z Moniką z Rejchów (ur. 1970): 3.2.2. Wojciech (ur. 1971): 3.3. Joanna (ur. 1941).
za Bogusławem Mansfeldem; 4. Marcin (1908-1979), wł. maj. Naprusewo (pow. słu
pecki), oż. z Zofią z Niedziałkowskich (1909-1972), po wojnie pracowali w PGR na
Dolnym Śląsku, później przenieśli się do Wrocławia, ich dzieci: 4.1. Anna (ur. 1937).
mgr chemii; 4.2. Maciej (ur. 1951), nauczyciel, oż. z Magdaleną z Uryszów. ich dzieci:
4.2.1. Marcin (ur. 1974); 4.2.2, Anna (ur. 1979).
Dok.: Spis obywateli, s. 61; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 39; Kalendarz CTR, 1914. cz. 2. s. 108.

Jerze Krzymuski
KUCZYŃSKA IRENA ze ŚWIEŻYŃSKICH h. Półkozic (5.05.1910-18.12.2002),
wł. dóbr Oharewicze (pow. łuniniecki). Córka Piotra i Marii z Olewińskich h. Ostoja.
I.
K. podobnie jak jej matka ukończyła Gimn. SS. Urszulanek w Krakowie (ma
tura w 1930). Następnie studiowała rolnictwo na SGGW7, a jednocześnie kształciła
się muzycznie (śpiew).
I.
K. po ojcu odziedziczyła dobra Oharewicze. którymi początkowo administro
wała jej matka. W II poł. XIX w. majątek liczył 898 włók (ok. 15 100 ha) i był ..w bar
dzo zaniedbanym stanie”. W 1. 20. XX w. dobra obejmowały ok. 4000 ha. i składały
się z czterech folwarków: Porośliszcze. Irusin. Podbolocie i Pryćki. I. Znajdowała się
tam wytwórnia serów „szwajcarskich“, było 400 sztuk krów mlecznych, w sierpniu
1939 w piwnicach przechowywano 7000 kg gotowych serów. Stajnie miały 60 koni.
chlewnie 80 szluk świń rasowych. 100 sztuk różnego drobiu. Zabudowania w więk
szości były murowane: 4 obory. 3 stajnie. 2 wozownie, 3 stodoły. W sadach posadzo
no 2000 nowych drzew owocowych, uprawiano warzywa. W parku hodowano kwiaty
i ozdobne krzewy, a otaczały go wiekowe ale je lipowe.
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Dwór w ( Jharewiczach

I. K. w 1937 poślubiła rotmistrza Stanisława Kuczyńskiego (Iskander Bej)
(8.10.1907-?), rtm. kawalerii w Wyższej Szkole Wojenne j w Warszawie. Po wybuchu
wojny Stanisław K. pełnił obowiązki oficera sztabowego przy gen. Władysławie An
dersie. Został wzięty do niewoli sowieckiej i jego dalszy los jest nie znany.
W dniu wkroczenia wojsk sowieckich do Polski 17.09.1939 nastąpiło dramatycz
ne opuszczenie Oharewicz przez rodzinę. Majątek pozostawiono na łasce służby
i okolicznej ludności. Gospodarstwo uległo zupełnej dewastacji. Matka I. K. została
aresztowana i przez NKWD wywieziona do więzienia w Łunińcu, a następnie wraz
z wszystkimi więźniami do ZSRR, gdzie zaginęła bez śladu. I. K. ostrzeżona przed
deportowaniem na Syberię, poszukując śladów męża dostała się do Lwowa, gdzie
spotkała gen. Andersa, od którego dowiedziała się o wywiezieniu męża. I. K. po
przejściu przez zieloną granicę w Przemyślu dotarła do Warszawy, gdzie przeżyła
okupację niemiecką. Jeszcze raz przez zieloną granicę wybrała się do Białegostoku,
by nawiązać kontakt z rodziną. Siostra jej Maria uwięziona w Białymstoku została
skazana na 12 lat łagru. Wywieziono również innych krewnych z majątków na Piriszczyźnie. I. K. została rozpoznana na ulicy, wobec czego musiała się ukrywać. Zre
zygnowała w tej sytuacji z poszukiwań rodziny i powróciła przez zieloną granicę do
Warszawy.
W Warszawie I. K. kontynuowała edukację muzyczną, podtrzymywała kontakty
z grupą uczniów Adama Didura (1873-1946), wybitnego śpiewa operowego. Wybuch
Powstania Warszawskiego zastał ją w Warszawie, gdzie pełniła czynną rolę łączniczki
AK. Po tragicznych przejściach, po zakończeniu powstania, przez Kraków dostała
się do Katowic szukając śladów A. Didura i wraz z grupą jego uczniów osiedliła się
na Śląsku. Wobec beznadziejnych warunków bytowych powstał projekt wystawienia
opery Halka. I. K. była czynna w organizowaniu i powstaniu Opery Śląskiej. Praco
wała w niej przez 14 lat, zajmując szereg odpowiedzialnych funkcji w administracji,
jak i w sekcji artystycznej. W 1. 50. przeniosła się do działu artystycznego, śpiewając
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Dwór w ( )harewiczach od strony ogrodu

i pracując jako inspicjent. Na zaproszenie wyjechała do Szkocji w 1958, gdzie pozna
ła artystę malarza Władysława Fuska-Forosiewicza (1907-1983) i wyszła za niego za
mąż, osiedlając się w Wielkiej Brytanii. Za namową męża w 1969 zaczęła uczęszczać
do szkoły malarstwa sztalugowego prowadzonej przez Mariana Bohusza-Szyszko
przy Uniw. Stefana Batorego na Obczyźnie. Po uzyskaniu dyplomu (8.12.1974) brała
udział w wystawach zbiorowych Związku Plastyków Polskich i wystawach indywidu
alnych w Anglii i Polsce. Większość swych prac I. K. ofiarowała Wspólnocie Polskiej
w Poznaniu, Rzeszowie oraz Bibliotece Uniwersyteckiej UMK. Obrazy jej męża
znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Dok.: Spis ziemian, woj. poleskie i wołyńskie, s. 33; Rocznik ofic. 1939, s. 142. 450; Indeks represjonowanych.
t. 2. s. 238; inf. rodzinne.

Iren a Fusek-Forosiewicz, Krzysztof S wieżyński
KUCZYŃSKI TADEUSZ MARIAN h. Ślepowron (21.10.1878-10.11.1932), wł. maj.
Równo (pow. włodzimierski w gub. wołyńskiej, później pow. lubomlski), lekarz wete
rynarii. mjr WP. Syn Stefana (1831-29.06.1893). wł. maj. Równo, i Pauliny z ks. Wareg-Massalskich łi. wł. (1845-13.03.1893). Ur. w Warszawie.
Rodzeństwo: 1. Marian (zm. 1918). dr med.: 2. Jadwiga, za Leonem Plejewskim
h. Lubicz, płk. wojsk rosyjskich (zm. 1905 w Moskwie); 3. Franciszek.
T. K. po zdobyciu wykształcenia średniego w 2 Gimn. Klasycznym w Kijowie,
studiował w Warszawskim Instytucie Weterynaryjnym, który ukończył w 1903 z dy
plomem lekarza weterynarii i hodowcy. Odtąd poświęcił się karierze wojskowej.
W 1. 1904-1907 jako kapitan lekarz weterynarii w armii rosyjskiej odbył kampa
nię japońską w 1 Konno-Górskim Dywizjonie Artylerii, następnie przez rok słu
żył w 8 Zapasowym Pułku Kawaleryjskim. W 1. 1908-1914 przeniesiony do rezerwy,
prowadził praktykę weterynaryjną w Winnicy na Podolu. Zmobilizowany w 1914
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służył w leib-gwardii w brygadzie artylerii, ja
ko starszy lekarz weterynarii, od 1916 w ran
dze mjr. W styczniu 1919 został naczelnym
lekarzem Żytomierskiego Garnizonowego
Szpitala Weterynaryjnego, którym dowodził
do 13 kwietnia, do wkroczenia bolszewików.
Potem ukrywał się przed nimi, aż do zajęcia
Wołynia przez WP.
W okresie od 15.05.1920 do 21.10.1928,
T. K. służył w WP jako mjr lekarz weterynarii
przydzielony do Komendy Okręgowego Szpi
tala Koni nr 2. Ze względu na stan zdrowia
został przeniesiony do rezerwy i osiadł w Beł
życach (pow. lubelski), gdzie prowadził prak
tykę weterynaryjną. Zm. i został pochowany
w Opolu Lubelskim
T K. był kawalerem Orderu Św. Stanisła
wa III i II klasy z mieczami, Orderu Św. Anny
III klasy z mieczami, medalem za kampanię
japońską (1904).
Paulina z Massalskich Kuczyńska z córką
T.K. oż., najpierw z Wandą Czesławą
Jadwigą
z Niżyńskich h. Godziemba (1880-1975),
córką Mieczysława, rejenta m. Pułtuska,
radcy stanu, i Marii z Wasilewskich h. Rogala. Ich syn: 1a Stefan Maria (21.9.1904
w Bohusławie na Ukrainie-30.3.1985 w Katowicach), prof. historii, mediewista,
w czasie okupacji niemieckiej brał udział w tajnym nauczaniu gimnazjalnym i uni
wersyteckim, wieloletni wykładowca, m.in. UW, UŁ, UŚl., autor wielu prac nauko
wych poświęconych Jagiellonom oraz wojnie z Zakonem Krzyżackim, konsultant
naukowy w realizacji filmu „Krzyżacy” Aleksandra Forda, autor powieści histo
rycznych wydanych pod pseud. Włodzimierz Bart. Oż. najpierw z Jadwigą Zuzanną
z Pilszaków (1893-1934). Ich dzieci: 1a.1a. Bogumiła Maria (ur. 3.9.1927), geolog;
1a.2a. Bożenna Jadwiga (ur. 7.07.1929 w Równem), dr nauk rolniczych, wielolet
ni pracownik Inst. Warzywnictwa w Skierniewicach, za Olgierdem Nowosielskim
h. Sas (ur. 24.3.1930 w Oszmianie), prof. nauk rolniczych, wieloletnim pracowni
kiem Inst. Warzywnictwa w Skierniewicach; ich dzieci: 1a.2a.1. Aleksander Olgierd
(ur. 14.9.1955 w Skierniewicach), rolnik, abs. SGGW, wł. gospodarstwa ogrodnicze
go, oż. z Anną z Marciniaków, mieszkają w Skierniewicach, ich syn 1a.2a.1.1. Jan
Aleksander (ur. 2004); 1a.2a.2. Mirosław Romuald (ur. 3.7.1957 w Skierniewicach),
ksiądz, dr psychologii, wykładowca, m.in. na UKSW; 1a.2a.3. Zygmunt Przemysław
(ur. 16.12.1959 w Skierniewicach), abs. SGGW, ogrodnik, mieszka w Skierniewi
cach. Stefan Maria K. oż. drugi raz w 1935 z Eugenią z Grocholińskich h. Sulima
(1912-1984). Ich dzieci: 1a.3b. Stefan Tomasz (ur. 7.3.1938), biolog, oż. z Krystyną
z Pernachów, ich syn: 1a.3b.1. Igor; 1a.4b. Renata Elżbieta (ur. 22.4.1940), polonistka,
wieloletni pracownik Biblioteki Narodowej, za Wojciechem Grzegorzewskim h. Jasieńczyk, ich syn: 1a.4b.1. Przemysław (ur. 2.05.1963), matematyk, oż. z Anną z Kubarków (ur. 1.02.1965), ich dzieci: 1a.4b.1.1. Wojciech (ur. 1993); 1a.4b.1.2. Krzysztof
(ur. 1995); 1a.4b .1.3. Julia (ur. 1997); 1a.5b. Krzysztof Antoni (ur. 2.4.1948), germa
nista, oż. z Zofią z Turlejskich, ich dzieci: 1a.5b.1. Norbert (ur. 1974); 1a.5b.2. Ernest
(ur. 1979).
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Drugą żoną T. K. była Stefania Irena z Ja
nowskich (1898-1960). Ich dzieci: 2b.l. Ta
deusz (1922-2002); 2h.2. Bożydar (ur. 1925);
2h.3. Świetlana Magdalena (ur. 1926 w Opolu
Lubelskim), za Tadeuszem Józefem Roko
szem h. Ostoja (1928-1978), geofizykiem,
dr nauk technicznych, ich dzieci: 2b.3.1. ad
optowany Mieszko Andrzej (ur. 1962);
2b.3.2. Gniewomir Gwidon Ireneusz (ur. 1969
w Krakowie), oż. z Beatą Katarzyną z Sobkiewiczów, ich dzieci: 2b.3.2.L Świetlana
Natalia (ur. 1999); 2b.3.2.2. Warcisław Wiktoryn (ur. 2002); 2b.3.2.3. Klara Benedykta
(ur. 2007).
T. K. ze związku z Eugenią z Domańskich
h. Laryssa (ur. 1906) miał dzieci: 3c.l. Janina
Bożenna (ur. 1925), za Tomaszem Bilińskim
h. Sas (1919-1983), ich dzieci: 3C.1.1. Hanna
(ur. 1949), inż. budownictwa, za Wojciechem
Tadeusz Marian Kuczyński
Wiśniewskim, ich dzieci: 3C.1.1.1. Katarzyna
Aleksandra (ur. 1976), mgr farmacji, żona
Arkadiusza Choncera, ich córka 3c.l. 1.1.1. Zofia Agata (ur. 2009); 3C.1.1.2. Witold
Stanisław (ur. 1988); 3C.1.2. Piotr Aleksander (ur. 1955), inż. budownictwa, architekt,
oż. po raz pierwszy z Agatą Karowicz (ur. 1958), lekarzem, ich córka 3c.1.2.1a. Maria
Teresa (ur. 1988); Piotr Aleksander oż. po raz drugi z Wiesławą Ptaśnik (ur, 1960),
lekarzem, ich syn 3c.1.2.2b. Aleksander (ur. 1996); 3C.2. Teresa Halina (ur. 1929), le
karz dermatolog.
Dok.: Polska własność na Ukrainie. s. 480: Rocznik ofic. 1924. s. 1258, 1272; Słownik historyków polskich,
W. 1994, s. 275.

Zygmunt Nowosielski, ks. Mirosław Nowosielski
KWAŚNIEWSKI WŁADYSŁAW h. Nałęcz (23.06.1885-4.06.1943), przemysłowiec,
wł. maj. Godzisz (pow. garwoliriski). Ur. w Warszawie.
W. K. spędził młodość w Rosji, gdzie wraz z innym Polakiem, Franciszkiem Pacholczykiem założył w 1917 w Jekaterynosławiu fabrykę papierniczą. Po rewolucji
uciekli do Polski i w 1919 w Warszawie otworzyli fabrykę gilz i bibułki papierosowej
.,Sok0U (.,Fabryka Gilz «Sokół» W. Kwaśniewski i F. Pacholczyk'” ul. Leszno 108).
Początkowo był to niewielki zakład, który jednak stopniowo rozrastał się. Dziesięć
łat później było to już przedsiębiorstwo zatrudniające 425 robotników, wyposażone
w 140 nowoczesnych maszyn. W 1929 produkcja wynosiła 3 mld sztuk gilz. W następ
nych latach przedsiębiorstwo nadal się rozwijało. W celu ulokowania części kapita
łów W. K. zdecydował się nabyć majątek ziemski. 27.11.1931 Chana-Pessa Wolfowicz
kupiła na licytacji maj. Godzisz (507 ha), należący do dóbr Maurycego Zamoyskiego
za sumę 263.000 zł, ale już 16.12. t.r. odstąpiła go W. K.
Folwark Godzisz w momencie zakupu przez W. K. był w złym stanie, grunty rolne
niskiej jakości, dwór zaniedbany. Dojazd trudny do przebycia piaszczystym traktem.
Obszar majątku w połowie pokrywały lasy, a w połowie uprawy zbożowo-ziemniaczane. Dwór był obszerny, drewniany, piętrowy. Jego wyposażenie nie wyróżniało się
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niczym szczególnym. W. K. kolekcjonował wprawdzie obrazy, lecz wisiały one w jego
dużym warszawskim mieszkaniu w Alejach Jerozolimskich 45.
W. K. większą część czasu poświęcał fabryce. Dla zarządzania majątkiem osa
dził więc w Godziszu męża swej pasierbicy Henryka Olszewskiego, który pocho
dził z rodziny ziemiańskiej z Kijowszczyzny wymordowanej prawie całkowicie przez
bolszewików. W 1. 1931-1939 w Godziszu przeprowadzono liczne inwestycje dzięki
środkom uzyskanym z warszawskiej fabryki „Sokół”. W tym okresie: 1) wybudowano
drogę bitą (3 km) z miasteczka Sobolew (pow. garwoliński) do majątku; 2) rozwi
nięto gospodarkę leśną; 3) wybudowano jazzy na rzece Okrzejce, dzięki czemu moż
na było utworzyć stawy rybne i postawić młyn; 4) zelektryfikowano gospodarstwo;
4) przekształcono profil majątku ze zbożowo-ziemniaczanego na szkółkarski: po
wstały szkółki drzewek owocowych i krzewów ozdobnych — były one eksportowane
głównie do Niemiec; 5) wzniesiono szklarnie warzywne i założono plantacje owoco
we; 6) wybudowano murowane obory, stajnie i chlewnie; 7) rozwinięto hodowlę koni
wierzchowych; 8) zakupiono ciągnik mechaniczny.
Godzisz dotrwał w stanie kwitnącym do 1944. W. K. gromadził papiery wartościo
we TKZ, nosząc się z zamiarem odkupienia dalszej części dóbr hr. Zamoyskiego. Do
realizacji tego zamierzenia nie doszło z powodu wybuchu wojny.
Robotnicy folwarczni mieszkali w tzw. „czworakach”, typowych dla tego typu
ówczesnego budownictwa: z brakiem instalacji wodno-kanalizacyjnej, z ogrzewa
niem piecowym, ale miały światło elektryczne zasilane prądnicą poruszaną wodą
(młyn). Część robotników pochodziła z sąsiednich wsi — bezrobotni lub małorol
ni chłopi. Razem majątek zatrudniał kilkudziesięciu ludzi, a dodatkową liczbę se
zonowo w okresie intensywniejszych prac rolno-ogrodniczych. Stosunek dworu do
robotników miał charakter patriarchalny. Dziedzic traktował ich na tyle dobrze, że
nie zanotowano w okresie 1931-1944 żadnych większych konfliktów. Dwór roztaczał
opiekę nad potrzebującymi, a szczególnie nad dziećmi swoich pracowników. W po
bliskiej wsi była szkoła podstawowa wspierana przez W. K. Jakość pracy robotników
była dobra i polepszała się z roku na rok, gdyż przyuczani oni byli do nieznanych im
uprzednio prac w zakresie hodowli zwierząt i nowych upraw szkółkarskich. Nadzór
nad wdrażaniem nowoczesności w rolnictwie pełnił zatrudniony w majątku pracow
nik z wyższym wykształceniem rolniczym, mieszkający w pobliskim miasteczku So
bolew. Wieś Godzisz, jak zresztą kilka innych sąsiadujących z majątkiem wsi, była
niewielka i uboga.
Dwór utrzymywał kontakty z okolicznymi dworami ziemiańskimi — były to kon
takty towarzyskie, lecz bez zażyłości. Nie było natomiast kontaktów towarzyskich
z hr. Zamoyskimi z Podzamcza. Większe grono znajomych W. K. miał w Warszawie.
Były również stosunki z parafią (Sobolew), którą dziedzic Godzisza wspierał finanso
wo. Drobnomieszczaństwo Sobolewa było wyznania mojżeszowego z wyjątkiem na
czelnika stacji PKP, notariusza, aptekarza, nauczyciela, policjanta, księdza i niewielu
innych. Dwór niejednokrotnie korzystał z usług handlowych Żydów, którzy w tych
sprawach bywali we dworze, ale tylko jako interesanci przyjmowani w biurze.
Zarówno W. K. jak też jego żona i córka nie posiadali wyższego wykształcenia.
Poglądy polityczne dziedzica Godzisza skłaniały się ku Stronnictwu Narodowemu,
co nie przeszkadzało w wydaniu córki za mąż za sympatyka Piłsudskiego ze skłonno
ściami ku socjalizmowi.
We wrześniu 1939 cała rodzina była w Godziszu, który stał się schronieniem wie
lu osób spośród dalszej rodziny, przyjaciół i znajomych zdążających ku granicy ru
muńskiej, jak też rannych żołnierzy polskich. Działania wojenne oszczędziły folwark
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i okoliczne wsie. Natomiast bomba uszkodziła warszawską siedzibę Kwaśniewskich.
Spłonęły także zabudowania fabryczne przy ulicy Leszno 108. Wówczas przeniesiono
produkcję do nabytych jeszcze w 1938 budynków przy ulicy Wroniej 69.
W czasie okupacji majątek nie uległ dewastacji. Podlegał nadzorowi ze strony
władz niemieckich. Obarczony był dostarczaniem kontyngentów żywności i okreso
wo utrzymywaniem we dworze rekonwalescentów, oficerów niemieckich rannych na
froncie. W. К mieszkał z rodziną głównie w Warszawie dojeżdżając tylko okreso
wo do Godzisza. Majątkiem nadal zarządzał Henryk Olszewski. Dwór odwiedzały
często różne oddziały partyzanckie: AK, BCh, partyzantka „ludowa”, oddziały ży
dowskie, niektóre „wizyty” miały czasami charakter rabunkowy. D o ich zwalczania
zarządca zorganizował grupę samoobrony rekrutującą się z miejscowej młodzieży.
Jednocześnie wspomnieć należy, że Godzisz udzielał schronienia ukrywającym się
Żydom, jednak z wielką ostrożnością, by nie ściągnąć na siebie i okoliczną ludność
odwetowych akcji niemieckich.
W. K. udzielał wsparcia finansowego podziemiu. Doprowadziło to do jego
aresztowania. Spędził kilka miesięcy na Pawiaku, skąd wyszedł po przekupieniu
urzędników gestapo. Kontakty z Niemcami były z konieczności dość liczne. Nie
sposób było prowadzić spraw majątku ziemskiego i fabryki w Warszawie bez styka
nia się z okupantem. Częstokroć trzeba było ich korumpować lub grać rolę lojal
nych obywateli GG. Te przykre obowiązki spadały na ogół na barki zięcia dziedzica
— Stefana Dobrzańskiego, który wykształcony w Wiedniu, ze swoją doskonałą zna
jomością języka niemieckiego był dobrze odbierany przez Niemców i mógł wiele
u nich uzyskać.
W początkach lipca 1944, gdy front zbliżał się do Bugu, bojówka komunistycz
na zastrzeliła z ukrycia Henryka Olszewskiego i furmana, wracających wieczorem
bryczką z Sobolewa do Godzisza. Pozbawiony gospodarza majątek znalazł się w sier
pniu 1944 w strefie sowieckiej. Po Powstaniu Warszawskim udało się wyciągnąć
stamtąd jedynie 100 owiec, których „nie doliczyły się” władze lubelskie. Przeprawio
no je przez Wisłę na wysokości Maciejowic dzięki pomocy życzliwie nastawionych do
właścicieli majątku robotników folwarcznych.
W. K. zm. w Warszawie. Po Powstaniu Warszawskim jego zięć wraz z Franci
szkiem Pacholczykiem próbowali odtworzyć fabrykę w Łodzi, a następnie od marca
1945 w Warszawie przy Wroniej 69. Wkrótce jednak, choć rozwinięta w znacznej
skromniejszej skali niż przed wojną, została przejęta przez przymusowy zarząd pań
stwowy, a w 1951 ostatecznie upaństwowiona. Godzisz nie został rozparcelowany
w wyniku reformy rolnej, lecz utworzono w nim PGR. Z biegiem lat stan PGR Go
dzisz pogarszał się dramatycznie. Wnętrze dworku było wielokrotnie przerabiane,
by mogło służyć licznym rodzinom pracowników i kolejnych zmieniających się dy
rektorów. Przebudowy te i ogólna dewastacja przemieniły dwór w rodzaj piętrowego
baraku mieszkalnego. Park został przetrzebiony i zamieniony na działki warzywne
pracowników. Krzewy ozdobne upiększyły otoczenie Pałacu Kultury w Warszawie.
Kilka zabytkowych drzew będących pomnikami przyrody wycięto. Nie poczyniono
w majątku żadnych inwestycji z wyjątkiem fermy lisów. Szkółki drzew owocowych
zarosły zbożem, a stawy nie nadawały się do użytku. Otoczenie zabudowań folwar
cznych było niechlujne i zaniedbane. W lepszym stanie zachowano obory i młyn wod
ny. Wieś Godzisz i miasteczko Sobolew sprawiały za to lepsze wrażenie niż przed
1939 — dużo nowych murowanych domów, dobra sieć dróg o twardej nawierzchni.
W. K. oż. z Aliną Karoliną z Hołdaków, 1° v. Hübner, z którą miał córkę 1. Ma
rię, żonę Stefana Demkowicza-Dobrzańskiego h. Sas, ich dzieci: 1.1. Władysław
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(ur. 1933). abs. PW: 1.2. Janusz (ur. 1934). abs. PW. wyemigrował do Francji:
1.3. Krystyna (ur. 1938). abs. PW.
Dok.: Kancelaria notarialna w Siedlcach, nr repertorium 1048; „Tygodnik Ilustrowany". 1929, nr 38, s. 71”2: Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 25: Relacja z 1990 Marii Dobrzańskiej, córki W. K.

Władysław Demkowicz-Dobrzański
ŁABĘDZKA D U N IN - KRYSTYNA z KOŁACZKOWSKICH h. Abdank
(17.07.1909-22.01.1993). współwł. maj. Łaburiki (pow. zamojski). Córka
Jana
(1880-1924). wł. maj. Łaburiki. i Róży z Boduszyńskich (1883-1970). Ur. w Moszenkach (pow. lubelski).
Rodzeństwo: zob. biogram
Jana Kołaczkowskiego (1880-1924).
K.
Ł. zdała maturę w Gimn. Cecylii Plater w Warszawie (1928), a następnie rok
uczyła się w szwajcarskim Institution Heubi w Lozannie (Chateau Brillantmont)
(1928-1929). Także odbyła praktyki gospodarcze w Chyliezkaeh pod Warszawą
(1930) i w Łabuniach (pow. zamojski) (1933).
K.
Ł. dn. 7.06.1939 w Bystrzycy (pow. lubelski) wzięła ślub z Maciejem DuninŁabędzkim (29.07.1906 w Mołodawie na Besarabii-16.12.1983 w Warszawie), sy
nem Bartłomieja Teodora (ur. 1859). wł. maj. Wołkotruby, Marianówka. Nowa Huta
(pow. kamieniecki w gub. podolskiej), i Tekli z Leśniewskich, wnukiem Wiktora
Ł. i Marii z Potockich h. Złota Pilawa, córki Teodora (1798-1878). Maciej Ł. matu
rę zdał w 1927 we Włodzimierzu Wołyńskim, następnie ukończył studia na PLw. na
Wydz. Rolniczym i Leśnym (1934). Po studiach odbył kilka praktyk gospodarczych:
w dobrach Barysz (pow. buczacki) (06-11.1927): w Babicy (pow. rzeszowski) i do
brach Pawła Floriana ks. Sapiehy w Bilczach Złotych (pow. drohobycki) (05-11.1932):
w I. 1933-1936 administrował folwarkiem w Fachowcach (pow. tomaszowski) u Feli
cji Głogowskiej; w I. 1936-1937 maj. Zimno (pow. tomaszowski) u Stanisława Staro
wieyskiego, a w I. 1937-1939 maj. Wiszniów
(pow. hrubieszowski) u Marii Szymanowskiej.
Mając duże doświadczenie w zarządzaniu ma
jątkami ziemskimi, po ślubie z K. Ł.. Maciej
Ł. przejął administrację Łabuniek w imieniu
żony i jej rodzeństwa (Andrzeja, Jana i Elż
biety Kołaczkowskich, Wojciech swoje udzia
ły sprzedał przed 1936). do których należał
ten majątek od 1924. Maciej Ł. z dużą ener
gią podjął się naprawy majątku, który przez
ostatnie lata był nienajlepiej prowadzony
przez różnych rządców. Gospodarstwo na
stawione było na produkcję buraka cukro
wego i hodowlę koni pełnej krwi angielskiej.
W czasie swego krótkiego pobytu w Łaburikach przeprowadził kapitalny remont zabyt
kowego pałacu i zelektryfikował cały majątek.
Wejście wojsk sowieckich w lipcu 1944 na
Lubelszczyznę zmusiło rodzinę Łabędzkich
do szybkiej ucieczki z majątku. Schronie
niem Stał się wówczas Pliszczyn, gdzie mieszM aciej i Krystyna Dunin-Łabędzcy
kala matka Krystyny. Już we wrześniu 1944
wŁabuńkach

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

65

Maciej Ł. rozpoczął pracę w Lubelskiej Izbie Rolniczej, następnie w Ministerstwie
Rolnictwa i Reform Rolnych, w tym ostatnim jako specjalista od nawozów sztucz
nych. Później był kierownikiem Działu Hodowh w Zootechnicznym Zakładzie D o
świadczalnym w Boguchwale (1.06.1946-31.12.1947), skąd uprzedzony o grożącym
mu aresztowaniu przez UB, musiał nagle uciekać do Warszawy, gdzie objął na krótko
funkcję zastępcy naczelnika Wydziału Rolnego w Naczelnej Dyrekcji Państwowych
Zakładów Howu Koni na Służewcu (3.05-1.06.1948). Dalej był dyrektorem Zespołu
Państwowych Zakładów Howu Koni w Łącku; w Solcu k. Gostynina kierował Zespo
łem Rybackim PGR na powiat gostyniński; w Żyrardowie prowadził Gospodarstwo
Rolne Zakładów Lniarskich; w Guzowie był głównym inspektorem plantacji cukrow
ni; mieszkając w Grudowie, a następnie w Brwinowie był dyrektorem Rolniczych
Zakładów Doświadczalnych SGGW w Brwinowie; od 1957 pełnił funkcję naczelnika
wydziału w Agrochemie, jednostce podległej Ministerstwu Przemysłu Chemicznego,
gdzie pracował aż do emerytury. Zajmował się popularyzacją nawozów sztucznych.
Po przejściu na emeryturę pracował jeszcze jako biegły sądowy w dziedzinie rolnic
twa. W 1959 osiadł z rodziną w Warszawie we własnym domu na Służewie (Al. Wila
nowska). К Ł. z mężem zm. w Warszawie i zostah pochowani w grobie rodzinnym na
Starych Powązkach.
K.
Ł. miała z Maciejem Ł. dwoje dzieci: 1. Macieja Wojciecha (ur. 19.11.1943
w Zamościu), abs. Wydz. Prawa i Administracji UW (1968), mgr prawa. Przez 12 lat
uprawiał strzelectwo sportowe, zdobywając dwukrotnie w 1962 i 1963 mistrzostwo
Polski juniorów i raz w 1971 mistrzostwo Polski seniorów w konkurencji olimpij
skiej „pistolet dowolny”. Pracował w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, a później
w Orbisie jako pilot-kierównik wycieczek zagranicznych. W 1981 wyemigrował do
Hiszpanii, a później USA, skąd powrócił w 1989. Po powrocie do Polski pracował
aż do emerytury w Banku Pekao SA. W 1989 oż. w Warszawie z Anną z Rowickich
(ur. 14.04.1951 w Warszawie), córką Mieczysława, mają syna 1.1. Bartłomieja Ma
cieja (ur. 23.03.1990 w Warszawie); 2. Maria Anna (ur. 28.09.1946 w Boguchwale
k. Rzeszowa), abs. Liceum Żeńskie im. Królowej Jadwigi w Warszawie, następnie
ukończyła archeologię na Wydz. Historycznym UW (1972). W 1972 poślubiła Briana
Hull’a, inż. i wyjechała do Anglii. Po ślubie mieszkała kolejno w: Algierii, Kame
runie, Sudanie, Boliwii, Malawi, Kolumbii i Meksyku, gdzie mąż nadzorował róż
ne inwestycje. Po powrocie do Anglii Maria H. ukończyła studia pedagogiczne na
Uniw. Londyńskim (St. Mary’s College) i pracuje jako pedagog w katolickiej szkole
w Sunbury w Surrey. Mają troje dzieci: 2.1. Adam (ur. 1973), abs. Uniw. w Bristolu,
analityk pracujący dla wielkich banków inwestycyjnych; 2.2. Martin (ur. 1978), abs.
studiów ekonomicznych na Uniw. w Exeter, dyr. Banku Rotschild na region wschodnioazjatycki, oż. z Hannah Sulhvan, ich córka 2.2.1. Amelia (ur. 2012); 2.3. Johannah
(ur.1983 w Malawi), abs. Uniw. w Cambridge i Uniw. w Londynie, prawnik w dużej
londyńskiej kancelarii prawnej.
D o k .: Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 10; Polska własność na Ukrainie, s. 244; Szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny 1883-1944, W. 1987, s. 500; inf. i d o k u m e n ty r o d zin n e.

Anna i Maciej Dunin-Łabędzcy
MARCINKOWSKI GRACJAN JÓZEF h. Gryf (15.12.1840-27.09.1917), wł. maj. Su
chożebry i Chodów (pow. siedlecki), maj. Bliskowice (pow. janowski). Syn Francisz
ka Michała (ur. ok. 1804), wł. maj. Wola Suchożebrska (pow. siedlecki), i Zuzanny
z Dorffów (ur. ok. 1816). Ur. w Woh Suchożebrskiej.
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Gałąź Marcinkowskich h. Gryf, z przydomkiem Jaksa, z której wywodził się
G. M. od ХУШ w. mieszkała na Podlasiu. Dziad G. K., Ignacy (1774-22.07.1836) był
początkowo administratorem majątków, ale w 1832 kupił za 106 584 zł od rządu Kró
lestwa Polskiego dobra Suchożebry (pow. siedlecki), w 1835 wybudował w Woli Suchożebrskiej parterowy dwór, zachowany do dziś, który stał się główną siedzibą majątku
jego syna i wnuków, w zapisie sporządzonym 12.09.1835 przekazał dla kościoła w Su
chożebrach 150 zip na odprawianie w jego intencji 100 mszy rocznie, oż. z Katarzyną
z Kosińskich, z którą miał czterech synów: 1. Kajetana Edwarda (ok. 1800-1.02.1854),
wł. maj. Palaki i Mingosy (pow. siedlecki), oż. z Marią z Kosińskich; 2. Franciszka
Michała (ur. ok. 1804); 3. Jana Maksymiliana Napoleona (1809-1896); 4. Ksawerego
(1811-1866) (zob. biogram Zdzisław Marcinkowski (ok. 1875- po 1939).
Rodzeństwo: 1. Ignacy, abs. Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa
w Marymoncie (1858-1861), wł. maj. Wola Suchożebrską; 2. Ludwik; 3. Michalina,
za Zawadzkim.
G.
M. został ochrzczony 26.05.1841 w kościele parafialnym w Suchżebrach przez
ks. kanonika Karola Wojtkowskiego, świadkami ceremonii byli: Franciszek Mar
cinkowski, ojciec dziecka, Benedykt Iżycki, wł. maj. Kowiesy (pow. sokołowski)
i Aleksander Izdebski, wł. maj. Nakory (pow. siedlecki). G. M. na mocy upoważ
nienia Heroldii Królestwa Polskiego z 27.11.1847, zapisano dn. 4.02.1848 w poczet
szlachty gub. lubelskiej (oddziału podlaskiego). G. M. razem z bratem ukończył
w 1. 1858-1861 Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie.
W 1861 Franciszek M. sprzedał Wolę Suchożebrską za 27 tys. rbl. Ignacemu M., zaś
G. M. Suchożebry i Chodów. W 1871 G. M. odkupił od brata Wolę Suchożebrską
i stał się na krótko właścicielem całego majątku (462 ha), ale już w 1874 znów nastą
pił podział dóbr. Na wniosek Ignacego, G. M. wydzielił bratu osobną część. W kilka
lat później G. M. sprzedaje także swoją część majątku suchożebrskiego i ok. 1880
przenosi się z rodziną na Lubelszczyznę. W 1.1880-1889 jedynym właścicielem w Su
chożebrach pozostawał Ignacy M. (1882 — 673 ha). Zaś G. M. od ok. 1880 do 1917
był właścicielem majątku w Bliskowicach (1092 ha).
G. M. oż. ze swoją kuzynką Wandą z Marcinkowskich (ok. 1850-11.09.1920), córką
Ksawerego (1811-1866), wł. maj. Wola Pawłowska (pow. iłżecki), i Marii z Żarnowskich (1824-4.01.1903), wnuczką Jana Żarnowskiego (1792-9.07.1848), sędziego poko
ju, i Marianny z Herglów (ur. 1800). Dzieci: 1. Adam (1873-1924), wł. maj. Kropiwnica
(pow. wołkowyski), oż. z Jadwigą z Witkowskich, ich dzieci: 1.1. Adam (zm. 1939),
prawnik, podprokurator w Pińsku, zamordowany przez Sowietów, autor wspomnień
z podróży po Kresach Wschodnich w 1. 1933-1937: Od Dźwiny p o Dniestr (Wilno
1937); 1.2. Helena (1908-1989), pracownik naukowy PW, za Tadeuszem Łopieńskim
(23.09.1898-2.10.1983) (rozw.), wspólwł. firmy „Bracia Łopieńscy”, dzieci: 1.2.1. Bog
dan (ur. 1934), abs. AWF w Warszawie, później studiował w Szkole Filmowej w Ło
dzi, fotoreporter, artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików
(od 1969), oż. z Kariną z Bergów (ur. 1953), ich dzieci: 1.2.1.1. Sebastian (ur. 1978);
1.2.1.2. Zuzanna (ur. 1982); 1.2.2. Maria, abs. ASP, artysta malarz; Tadeusz Ł. oż. po raz
drugi ze Stanisławą ze Smolińskich, z którą miał córkę, Annę, żonę Wojciecha Lipczyka; 2. Henryk (1875-1935); 3.
Zdzisław (zm. po 1939); 4. Mieczysław (1880-1914);
5. Zygmunt (ur. 20.08.1885); 6. Maria (ur. 21.11.1886), za Tarnowskim; 7. Wanda, za
Józefem Szulc-Holnickim; 8. Aleksander (12.04.1891-1944); 9. Halina, za Orłowskim.
Dok.: „Kalendarz Informator Sądowy na 1939 rok”, W. [1938], s. 254; „Kurier Warszawski”, 1836, nr 234,
s. 1157; Nekrologi, t. 2, s. 130; P. Marcinkowski, „Monografia rodziny Marcinkowskich herbu Gryf z przy-
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domkiem Jaxa”, Warszawa 1988 (mps); B. Łopieński, „Nasza rodzina. Wiadomości dla moich dzieci. Mar
cinkowscy, Witkowscy, Łopieńscy”, 1996 (http://slopiens.home.cern.ch/slopiens/rodzina/rodzina.pdf); inf.
i dokumenty rodzinne.

(T.E.)
MARCINKOWSKI ZDZISŁAW h. Gryf (ok. 1875-po 1939), wł. maj. Bliskowice
(pow. janowski). Syn ^ Gracjana (15.12.1840-27.09.1917), wł. maj. Suchożebry i Cho
dów (pow. siedlecki), maj. Bliskowice, i Wandy z Marcinkowskich (ok. 1850-11.09.1920).
Rodzeństwo: zob. biogram ^ Gracjana
Marcinkowskiego (1840-1917).
Z. M. nim osiadł w Bliskowicach admi
nistrował innymi majątkami, np. Brzozówką
(pow. kraśnicki). Ostatecznie jednak mimo
posiadania licznego rodzeństwa otrzymał do
prowadzenia od ojca rodzinny majątek w Bliskowicach (800 ha). W Bliskowicach znajdo
wał się niewielki parterowy dwór wzniesiony
na pocz. XX w. (?), rozebrany przez miejsco
wą ludność zaraz po wojnie (1945).
Z. M. był członkiem Tow. Rolniczego
w Lublinie od 1906. W okresie międzywojen
nym był prezesem Janowskiego Oddziału ZZ.
Na początku okupacji Z. M. przeżył załama
nie nerwowe i utopił się w Wiśle. Bliskowice
przeszły na własność żony Z. M. (16.12.1943),
która prowadziła gospodarstwo do reformy
rolnej w 1944. Jadwiga M. po wojnie miesz
kała w Milanówku. Zm. w Warszawie i zostaZdzisław Marcinkowski
ła pochowana na cm. Powązkowskim.

Dwór w Bliskowicach
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Z. M. oż. 28.04.1907 w Warszawie w kościele św. Józefa z Jadwigą Antoniną
z Kołaczkowskich (1878-1959), córką Edwarda (1849-1933) i Pauliny z Suskich
(1853-1908), a siostrą
Stanisława K. (1876-1935) i Jana К (1880-1924). Mieli
jedną córkę 1. Zofię (25.10.1908-19.01.1974), abs. Gimn. Cecylii Plater w Warszawie
(matura 1926), abs. Wydz. Humanistycznego Uniw. w Genewie (1928), po wojnie
pracowała w PCK, następnie w CHZ Varimex i Minex, od 4.01.1936 (ślub w kościele
św. Krzyża w Warszawie) żona Eustachego Morawskiego (30.09.1891 w Zagórzynie (pow. kaliski)-22.09.1952 w Warszawie), syna Bolesława, abs. gimn. realnego
w Libawie i Polit. Ryskiej (architektura) (1911-1917), w okresie międzywojennym
wł. pracowni architektonicznej w Warszawie (ul. Mazowiecka 4) i w Gdyni (willa
„Hanka”), po wojnie pracownika w Biurze Odbudowy Stolicy w Warszawie, ich cór
ka 1.1. Hanna (ur. 25.10.1936), inż. mgr, abs. Wydz. Budownictwa Wodnego PW
(1960), następnie pracownik biura projektów Miastoprojekt-Warszawa.
D o k .: Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 13; Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego
za czas o d 1 Upca 1906 r. do 1 lipca 1907, L ublin 1907, s. 41; Szkoła Cecylii Plater-Zyberkówny 1883-1944,
W. 1987, s. 499; Janicki, t. 2, s. 274; W oreyd 1928, s. 2 6 3 ,2 7 6 ; P. M arcin k ow sk i, „ M on ografia ro d zin y M ar
cin k ow sk ich h erb u G ry f z p rzy d o m k iem Jaxa”, W arszaw a 1988 (m p s); in f. i d o k u m e n ty rod zin n e.

(T.E.)
MAZURKIEWICZ GUSTAW h. Pobóg (1.08.1837-18.07.1908), wł. maj. Niedrzwica
Mała (Niedrzwica Kościelna), Dębina (pow. lubelski). Syn Jana, dzierżawcy maj.
Bystrzejowice (pow. lubelski).
G. M. pochodzi z rodziny osiadłej w I pol. XIX w. w Królestwie Polskim. Pradziad
G. M., Józef M., wł. maj. Sołohubówka na Ukrainie (1776) miał pięciu synów: Bła
żeja, Joachima, Józefa, Antoniego i Kazimierza. Ojciec G. M., Jan, syn Antoniego,
wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1854.
G. M. w 1.1857-1860 ukończył Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwaw Marymoncie. Pracę dyplomową napisał o żywieniu się roślin. Po studiach osiadł w maj. By
strzejowice (pow. lubelski). W 1869 kupił Niedrzwicę. W 1. 80. maj. Niedrzwica Mała
obejmowała 1337 mg (749 ha), w tym: grunty orne i ogrody — 938 mg, łąki — 81 mg,
pastwiska — 31 mg, las i zarośla — 240 mg, wody — 13 mg, nieużytki i place — 33 mg.
Znajdowało się tam 8 budynków murowanych i 22 drewniane, stosowano płodozmian
10- i 14-polowy. Do ok. powierzchnia wód (stawy) wzrosła do 52 mg, dając roczną
produkcję ryb 12-15 tys. funtów (4,8-6 ton). G. M. próbował wprowadzić do uprawy
w Królestwie Polskim zagraniczne (francuskie) odmiany pszenicy. Udało mu się drogą
żmudnych doświadczeń wyhodować słynną odmianę „Niedrzwicką”, uprawianą potem
w wielu majątkach. Również jego pasją była hodowla owiec. W 1897 założył owczarnię
zarodową rasy Rambouillet, sprowadzając samice i tryka z Gruben. Ok. 1900 miał
58 samic zarodowych i sprzedawał rocznie 25 tryków w cenie od 50 do 150 rbl. W 1901
jego owczarnia zdobyła mały srebrny medal na wystawie rolniczej w Lublinie. Dużo też
pracy włożył w krzyżowanie własnych owiec z owcami włościańskimi, co miało istotny
wpływ na jakość skór wytwarzanych na kożuchy. Również w jego majątku znajdowało
się jedno z lepszych stad koni na Lubelszczyźnie.
G. M. był także aktywnym działaczem społecznym. Jako młody człowiek został
członkiem Tow. Rolniczego w Królestwie Polskim (1861). W 1882 uregulował w swo
im majątku serwituty, przekazując gospodarzom w zamian część ziemi dworskiej.
Brał czynny udział w różnych zebraniach ziemiańskich, pisywał do pism rolniczych.
W 1901 był współorganizatorem wystawy rolniczej w Lublinie.
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G. M. oż. z Ludwiką z Zembrzuskich (12.06.1842-5.03.1912), córką Ludwika
i Ludwiki z Malhommów. Ich dzieci: 1. Stefania (zm. 1937), po śmierci siostry Z o
fii wyszła w 1897 za Leona Starnawskiego (1870-1934), syna Leona (1839-1920)
i Eleonory z Chlipalskich (1848-1920); 2. Zofia (zm. 1895), w 1894 wyszła za Le
ona Starnawskiego; 3. Janina (zm. 1956), za Czechem; 4. Wanda (zm. 1956), pan
na; 5. Helena (zm. 1965); 6. Maria (zm. 1944); 7. Mieczysław (1880-1962), wł. maj.
Niedrzwica Kościelna (346 ha), oż. z Olgą z Muszyńskich (1884-1959), ich dzieci:
7.1. Adam (17.07.1911-11.04.1921); 7.2. Maria (8.09.1909-27.12.1977), 1° voto za
Laskowskim; 2° voto za Edwardem Ligockim (1887-1966); 8. Gustaw (zm. 1939),
wł. Dębina (152 ha), stracił majątek, grając w karty; 9. Zygmunt (zm. 1946), oż. z Wo
łowską; 10. Kazimierz, inż. kolejnictwa; 11. Jadwiga, żona Władysława Suchodolskie
go, ich dzieci: 11.1. Irena, za Ścigalskim; 11.2. Jadwiga, za Linkiem; 11.3. Wanda, za
Bożymem; 11.4. Jerzy; 11.5. Gustaw; 11.6. Jan.
Dok.: Uruski, Rodzina, t. 10, s. 282; Sęczys, Szlachta, s. 424; Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 13; „Kurier
Warszawski”, 1857, nr 229, s. 1237; „Gazeta Warszawska”, 1860, nr 170, s. 1-2; „Gazeta Rolnicza”, 1908,
nr 32, s. 620; SGKP, t. 7, s. 58; H. Wiercieński, Opis statystyczny guberni lubelskiej, W. 1901, s. 286, 297,306;
XXV-lecie rolnictwa polskiego, s. 162; Księga stad owczarń zarodowych w guberniach Królestwa Polskiego,
W. 1902, s. 58; Księga pamiątkowa wystaw lubelskich, W. 1902, s. 3; Księga adresowa Królestwa Polskiego
1910, s. 51; Lista członków TR, s. 68; Spis obywateli, s. 76; inf. Róży Russockiej z 1988.

KrzysztofJasiewicz (T.E.)
NAPIÓRKOWSKI ANTONI h. Prus Ш (30.07.1851-21/22.11.1917), wł. maj. Kierz
(pow. lubelski), poseł do Rady Państwa. Syn Juliana. Ur. w Chełchach (pow. ma
kowski).
Rodzina A. N., Napiórkowskich vel Napierkowskich h. Prus III pochodziła z Ma
zowsza. Ojciec A. N., Julian N., syn Stanisława i Barbary z Pomaskich h. Połota,
wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1839 razem z braćmi: Ja
kubem, Karolem i Zacheuszem.
A. N. skończył gimnazjum w Płocku i studia prawnicze na UW. Początkowo pra
cował w Warszawie, następnie był sędzią śledczym w Nowogrodzie. Później osiadł
w swoim maj. Kierz na Lubelszczyźnie, którego był właścicielem od 1870. W tym
czasie majątek obejmował 1178 mg (660 ha), w tym grunty orne i ogrody stanowiły
723 mg, łąki 13 mg, las 422 mg. W folwarku było 17 budynków, wszystkie drewniane.
A. N. zbudował w Krzu nowy dwór (drewniany). W swoim majątku hodował owce
cienkowełniste, zbudował gorzelnię (1887). W 1903 utworzył ochronkę dla dzieci
służby dworskiej, a w 1908 uzyskał zgodę władz na otwarcie szkoły elementarnej,
którą później utrzymywał.
A. N. od 1901 był w zarządzie Lubelskiego Stów. Rolniczego, od 1902 działał
w Lubelskiej Spółce Rolnej. W 1902 podpisał wraz 22 innymi ziemianami podanie do
Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwa o zatwierdzenie ustawy o powołaniu Lubelskie
go Tow. Rolniczego, od lipca 1905 był czł. Lubelskiego Tow. Rolniczego. W 1.19021903 był czł. lubelskiego komitetu gubernialnego do spraw produkcji rolnej, od 1902
czł. Tow. Ubezpieczeń „Ceres”, a od 1903 Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń „Snop”.
17.05.1906 został wybrany posłem do Rady Państwa. W 1912 był organizatorem
w Krzu pierwszej w okolicy ochotniczej straży pożarnej. W rok później pomagał
w założeniu straży w Bełżycach, m.in. razem z Szymonem Klarnerem, ojcem
Jó
zefa (1890-1940).
A.N. zajmował się również publicystyką, pisywał artykuły do petersburskiego
„Kraju”, a od 1914 był współpracownikiem „Głosu Lubelskiego”.
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А. N. został zamordowany w swoim domu w Krzu podczas napadu rabunkowego,
w którym uczestniczył jego wychowanek. A. N. został pochowany na cm. w Bełży
cach. Kierz A.N. zapisał córce i zięciowi.
A. N. oż. z Zofią z Nowickich (3.12.1856-25.06.1895). z którą miał dwie córki:
1. Zofia (15.08.1881-13.03.1902), zm. na gruźlicę; 2. Maria, żona ** Józefa Klarnera
(1890-1940).
Dok.: Sęczys, Szlachta, s. 467: Uruski. Rodzimi, t. 12. s. 24: Cz. Brzoza. K. Stepan. Posłowie polscy w parla
mencie rosyjskim 1906-1917. Słownik biograficzny, W. 2001. s. 144-145: H. Korwin-Milewski. Siedemdzie
siąt lat wspomnień. P. 1930. s. 166. 168: „Goniec Częstochowski" z 27.11.1917. s. 3: Spis obywateli, s. 83:
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego za czas od l lipca 1905 r. do 1 lipca 1906 r..
Lublin 1906. s. 3. 58: inf. Antoniny Ligowskiej.
(T. E .)

PINIŃSKI LEON JAN hr. h. Jastrzębiec (8.03.1857-4.04.1938), współwł. dóbr Grzy
małów, Eleonorówka, Iwanówka z Zapustem. Soroka, Las Nadwolica (dawniej Las
Grzymałowski) (pow. skałacki), Popowce Górne (pow. zaleszczycki). namiestnik Ga
licji. historyk sztuki, prof. ULw. Syn Leonarda Franciszka Ksawerego (1824-1886)
i Julii z Nikorowiczów h. własnego (1833-1893). Ur. we Lwowie.
Rodzeństwo: 1. »►Stanisław (1854-1911): 2. »►Mieczysław (1862-1918); 3. »*•
Aleksander (1864-1902).
L.
P. początkowo uczył się w domu rodzinnym w Grzymałowie, egzamin dojrzało
ści złożył w gimnazjum oo. jezuitów w Tarnopolu w 1874. Studiował na Wydz. Prawa
ULw., gdzie był członkiem akademickich związków młodzieżowych, a w 1880 uzy
skał doktorat praw, następnie wyjechał na dalsze studia do Lipska. Berlina i Wie
dnia. W 1886 habilitował się i został docentem prywatnym prawa rzymskiego ULw.
w 1. 1886-1890. W 1891 został prof. zwycz. prawa rzymskiego LTLw. i w 1892 objął
katedrę prawa rzymskiego. Zasiadał w komisji dla teoretycznych egzaminów prawni
czych oddziału prawno-historycznego i oddziału sądowego. W 1895 został członkiem
korespondentem Wyd. Historyczno-Filozoficznego AU, a w 1903 członkiem czyn
nym AU. Jako prawnik zyskał uznanie
międzynarodowej krytyki po ogłoszeniu
monografii D er Thatbestand des Sachbesitzerwerbs nach gemeinen Rechte (t. I-II, Le
ipzig 1885-1888), której pierwsza część była
podstawą jego habilitacji. Ogłosił jeszcze
wiele rozpraw prawniczych, a także zbiory
wykładów uniwersyteckich: Prawo rzeczowe
(Lw. 1927), Prawo rzymskie prywatne (Lw.
1928) i Prawo rodzinne rzymskie (Lw. 1931).
L.
P. był również aktywnym działaczem
społeczno-politycznym w Galicji — już
w 1886 wszedł do Rady i Wydz. Pow. w Ska
lacie, w 1889 został wybrany na posła do Ra
dy Państwa z kurii wielkiej własności okręgu
T a rn o p o l-Z b a ra ż -S k ała t-T rem b o w la ,
w 1891 z okręgu gmin wiejskich TarnopolZbaraż-Skałat. 18 III 1894 został powołany
Leon hr. Piniński
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Zamek w Grzymałowie

na dożywotniego członka Trybunału Państwa jako kandydat zaproponowany przez
Izbę Posłów na wniosek Koła Polskiego. Dążył do rozszerzenia autonomii Gali
cji i kompetencji Sejmu kosztem parlamentu centralnego. Od jesieni 1894 zasiadał
w galicyjskim Sejmie Krajowym. Politycznie związany był z grupą „podolaków”. Po
ustąpieniu Eustachego ks. Sanguszki został 31 III 1898 namiestnikiem Galicji i zre
zygnował z profesury uniwersyteckiej. Brał udział w reformie oświaty w Galicji, dzięki
jego pomocy galicyjscy konserwatyści zwyciężyli w wyborach do Sejmu w 1901.W tym
czasie ostro występował przeciwko ukraińskiemu ruchowi narodowemu, ale także
niechętny był polskiemu ruchowi ludowemu i socjalistycznemu. Został odwołany
z funkcji namiestnika 8 VI 1903 po krwawych zajściach w Sanockiem, wobec opozycji
wśród konserwatystów galicyjskich, a także administracji wiedeńskiej. Razem z dy
misją otrzymał dożywotnie członkowstwo Izby Panów Rady Państwa (1903-1918),
a w 1904 został członkiem Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie. Powrócił też do pracy
w Trybunale Państwa (1904-1918) i jako profesor honorowy powrócił do przerwanej
pracy na ULw.
Po rozpoczęciu I wojny światowej wszedł do prezydium początkowo tajnego Ko
mitetu Narodowego we Lwowie (przekształconego następnie w Centralny Komitet
Narodowy), ostatecznie został członkiem NKN, gdzie zasiadał w Sekcji Wschodniej.
We wrześniu 1914 działał w Miejskiej Straży Obywatelskiej, później stanął na czele
wznowionego austriackiego CK. Był przeciwny tworzenia polskich formacji wojsko
wych, szczególnie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Po wkroczeniu Rosjan do
Galicji zdecydował się zostać we Lwowie i dalej prowadzić działalność polityczną,
aby chronić Polaków przed represjami rosyjskimi. Od połowy 1915 był członkiem
lwowskiego Komitetu Ratunkowego Książęco-Biskupiego. W 1916 wrócił do NKN
i następnie walczył o utrzymanie Komitetu. W lutym 1918, wspólnie z Andrzejem
ks. Lubomirskim, przeprowadził w Budapeszcie w imieniu Koła Polskiego rozmowy
polityczne w celu pozyskania Węgrów dla polskich koncepcji zmiany postanowień
traktatu brzeskiego z Ukrainą, który ostro zaatakował w Izbie Panów.
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Po 1918 L. P. zerwał z polityką, poświęcając się głównie działalności naukowej
i kulturalnej. Był członkiem założycielem (1901) Tow. dla Popierania Nauki Pol
skiej we Lwowie, od 1920 członkiem Tow. Naukowego we Lwowie, a od 1922 aż do
śmierci przewodniczącym jego Sekcji Historii Sztuki i Kultury oraz członkiem Tow.
Naukowego Warszawskiego. Po przerwie wojennej od 1919 znów wykładał prawo
rzymskie i prowadził seminarium, a w 1. 1928-1929 był rektorem ULw. W 1930
zorganizowano mu jubileusz pięćdziesięciolecia doktoratu i odnowienie dyplomu.
W 1935 otrzymał godność prof. honorowego, a w 1936 urządzono akademię po
święconą pięćdziesięcioleciu jego pracy na Uniwersytecie. Podobny jubileusz pracy
naukowej i kulturalnej zorganizowało L. P. Tow. Naukowe we Lwowie.
L.
P. równolegle z zainteresowaniami naukowymi i politycznymi miał bardzo
szerokie zainteresowania kulturalne, szczególnie w dziedzinie sztuki. Był krytykiem
muzycznym, także sam komponował, zajmował się historią sztuki, literaturą i poezją,
był wybitnym mecenasem i kolekcjonerem. Swoim pasjom poświęcił wiele opraco
wań, książek i artykułów. W swym pałacu przy ulicy Matejki we Lwowie stworzył
cenną kolekcję dzieł sztuki. Już od okresu przedwojennego zajmował się ochroną
i konserwacją zabytków w Galicji. Jako referent komisji budżetowej Sejmu Krajo
wego przeprowadził układy z władzami austriackimi w sprawie ewakuacji wojska
austriackiego z Zamku na Wawelu. Był członkiem Komitetu Odnowienia Wawelu
i opracował własne projekty odnowy i urządzenia Zamku. W 1. 1926-1929 ofiaro
wał Wawelowi ponad trzysta trzydzieści dziel sztuki (Fundacja Wawelska im. Leona
hr. Pinińskiego) z czasów gotyckich, renesansowych, barokowych do współczesnych,
ogromnej wartości. Cenny zbiór rycin, iluminowanych rękopisów oraz bibliotekę
przekazał testamentem Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich we Lwowie. Dru
gi zbiór obrazów i dzieł sztuki (ponad sześćset dzieł) wraz z pałacem przeznaczył na
oddział Państwowych Zbiorów Sztuki we Lwowie. W 1905 został członkiem hono
rowym Muzeum Narodowego w Krakowie, w 1908 był kuratorem Muzeum Sztuki
i Przemysłu w Wiedniu. Duże zasługi położył przy otworzeniu Gabinetu Rycin PAU
(w 1.1934—1938 przewodniczący Komitetu Gabinetu Rycin PAU).
Otrzymał doktoraty honoris causa: filozofii na ULw. oraz prawa na UJ (1900)
i USB. W 1937 na wniosek Polskiej Akademii Literatury otrzymał Złoty Wawr
zyn Akademicki. Był obywatelem honorowym wielu miejscowości galicyjskich
(m.in. Lwowa, Tarnopola, Kołomyi, Nowego Sącza, Nowego Targu, Jasła, Drohoby
cza) i odznaczony Komandorią Orderu Polonia Restituta z Gwiazdą.
L.
P. był współwłaścicielem z bratem Stanisławem dóbr w powiecie skałackim:
Grzymałów (zamek) z Zamurzem, Mazurówką, Podlesiem, Bucykami (browar, go
rzelnia i elektro-parowy młyn, który był największy we Wschodniej Galicji); Eleonorówki; Iwanówki (dwór) z Zapustem i Ostrą Mogiłą (gorzelnia); Soroki i Lasu
Nadwolica (w 1905 — 2867 ha), i w powiecie zaleszczyckim: Popowiec Górnych
(w 1905 — 117 ha). Od 1885 należał do Galicyjskiego Tow. Gospodarskiego, a od
1887 do TKZ we Lwowie.
Zm. w swoim pałacu we Lwowie i został pochowany 6.04.1938 na cm. Łyczakow
skim.
L.
P. oż. (ślub 15.06.1903 we Lwowie) z Marią Anną Jadwigą Franciszką Sewe
ryną z hr. Wandalinów Mniszchów h. własnego vel Kończyc (1858-1922), 1° voto
Tadeuszową bar. Horochową, wiceprezesową Tow. Dobroczynności „Opatrzność”
we Lwowie 1907, córką hr. Alfonsa i Jadwigi z hr. Dunin-Borkowskich h. Łabędź.
L.
P. nie zostawił potomstwa, a jego spadkobiercą był bratanek,
Mieczysław
Michał (1895-1945).
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Dok.: J. Zdrada. Leon Jan Piniński (1857-1938), PSB. t. 26. s. 332-337; Lenczewski, t. 1, s. 15.S-I5'); Sko
rowidz dóbr. s. 16. 42. 50. 116: Spis ziemian, woj. stanisławowskie, woj. tarnopolskie, s. 31: Buszko, s. 156
i n.: inf. rodziny.

Piotr Piniński

PINIŃSKI MIECZYSŁAW MARIA JULIUSZ hr. h. Jastrzębiec (1.01.186214.06.1918). wł. dóbr Koszyłowce, Popowce Koszyłowieckie, Sadki (pow. buczac
ki). Grzęda z Wólką Hamulecką (pow. lwowski), współwł. Capowicc z Śniatynią
(pow. zaleszczycki). syn Leonarda Franciszka
Ksawerego (1824-1886) i Julii z Nikorowiczów
h. własnego (1833-1893). Lir. w Grzymałowie
(pow. skałacki).
Rodzeństwo: 1.
Stanisław (1854-1911);
2. ^ Leon (1857-1938); 3.
.Aleksander
(1864-1902).
M.
P. uczył się w domu w Grzymałowie, egza
min dojrzałości zdał w gimnazjum oo. jezuitów
w Tarnopolu. Był wiceprezesem (1896-1898),
a następnie prezesem Rady Pow. Zaleszczyckiej (1898-1902). posłem na Sejm Galicyjski
(1900-1901) i do Rady Państwa w Wiedniu
(1900-1907). Ok. 1902 sprzedał Koszyłowce
(605 ha). Popowce Koszyłowieckie (414 ha)
i Sadki (307 ha), a kupił od Aleksandra SozariMieczysław hr. Piniński z bratanicą Julią
skiego Grzędę z Wólką Hamulecką (574 ha).
M.
P. miał zai
drukiem szkice Nowiny. Ankieta. Stary. Szkice z życia wiejskiego (Lw. 1905) i powieść
Do widzenia (Lw.-W. 1907).
Zm. w Karlsbadzie.

Pałac w Grzędzie
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Dwór w Koszylowcach

M.
P. oż. w 1887 z Antoniną z Czosnowskich z Obór h. Kolumna vel Roch II
(zm. 5.12.1943 we Lwowie, pochowana na cm. Łyczakowskim), była córką Jacente
go, wł. Honorówki (pow. starokonstantynowskim). i Natalii z Żeromskich h. Bończa.
M. P. był z żoną w separacji i dzieci nie mieli. Żył w nieformalnym związku z Heleną
z Gregorowiczów h. Gregorowicz (ur. 1874, zginęła we Lwowie po 1941). córką Jana,
wł. maj. LehuczeniTeutulni na Bukowinie, i Anny z Zawadyńskich h. Rawicz, z którą
miał troje dzieci (które w 1912 r. we Lwowie adoptował i uzyskał dla nich pozwolenie
cesarza Franciszka Józefa na używanie nazwiska Gregorowicz-Piniński oraz szla
chectwa z herbem Pinińskich, lecz bez prawa do tytułu hrabiowskiego): 1. Franciszek
Ksawery Gregorowicz-Piniński (5.07.1896 w Wiedniu-1959 w Montrealu), ppłk. lot
nictwa, attache lotniczy w Paryżu 1937-1940, kawaler Virtuti Militari 5 kl„ Orde
ru Odrodzenia Polski Polonia Restituta i Legii Honorowej z rozetą; 2. Mieczysław
Juliusz Marian Gregorowicz-Piniński (13.08.1901-17.08.1920), zginął pod Lwowem
(Zadworze) podczas walk z bolszewikami; 3. Maria Felicja Gregorowicz-Pinińska
(ur. 19.07.1906, zginęła wc Lwowie po 1941 roku), pianistka.
Dok.: Skorowidz dóbr, s. 66, 11(>, 132, 193, 194, 195; Rocznik ofic. 1939, s. 206, 429 (tu Franciszek Ksawery,
s. Mieczysława tylko pod nazwiskiem „Umiński); inf. rodziny.

Piotr Piniński
PINIŃSKI ALEKSANDER AUGUST ERAZM hr. h. Jastrzębiec (2.06.186416.05.1902), wł. dóbr Suszczyn i Ostalce z Teofilówką (pow. tarnopolski), Zielona
z Pajówką (pow. skałacki), syn Leonarda Franciszka Ksawerego (1824-1886) i Julii
z Nikorowiczów h. własnego (1833-1893). Ur. we Lwowie.
Rodzeństwo: 1.
Stanisław (1854-1911); 2. ►Mieczysław (1862-1918); 3. ►
Aleksander (1864-1902).
A. P. pierwszą edukację pobierał w domu rodzinnym w Grzymałowie, egzamin
dojrzałości złożył w gimnazjum oo. jezuitów w Tarnopolu. Majątki w których gos
podarował (w 1900 r. ok. 2400 ha) posiadały oprócz gruntów uprawnych łąki. lasy.
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stawy rybne. W Suszczynie był rozległy dwór
i gorzelnia, w Zielonej dworek i młyn. Pisał
wiersze, które ukazały się drukiem w osobnym
tomiku już po jego śmierci (Poezye, Kr. 1903).
Zmarł we Lwowie, pochowany został
w Grzymałowie.
A.P. oż. dn. 9.07.1892 z
Ireną Martyną
z hr. Wolańskich h. Przyjaciel (1871-1929). Ich
dzieci: 1.
Władysław Leonard (1893-1945);
2. Mieczysław Michał (1895-1945).
Dok.: Skorowidz dóbr. s. 106. 108. 150. 195-196.

Piotr Piniński

Aleksander hr. Piniński z bratanicą Julią

Dwór w Suszczynie

PINIŃSKI WŁADYSŁAW LEONARD hr. h. Jastrzębiec (15.05.1893-1945), współwł.
dóbr Suszczyn i Ostalce z Teofilówką (pow. tarnopolski), syn ан- Aleksandra Augusta
Erazma (1864-1902), i Ireny Martyny z hr. Wolańskich h. Przyjaciel (1871-1929).
Ur. w Suszczynie.
Rodzeństwo: 1. ** Mieczysław Michał (1895-1945); 2. siostra przyrodnia Irena
Pelagia Maria hr. Lamezan-Salins (1904-1968).
W. P. w 1. 1907-1912 uczył się w kollegium oo. jezuitów Kałksburg w Wiedniu. Na
stępnie wstąpił jako kadet do Franz Josef Militär-Akademie, po czym został c.k. po
rucznikiem 1 Pułku Ułanów Austriackich (1916-1918), a w 1.1920-1921 był zastępcą
dowódcy 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego w latach 1920-1921. Brał
udział w wojnie z bolszewikami, m.in. w słynnej bitwie konnej pod Komarowem
(31.8.1920). Później został dowódcą dywizjonu w Kobierzynie, do rezerwy przeszedł
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Władysław i Mieczysław hr. Piniriscy w mundurach kolegium Kalksburg
ze swoim ojczymem Robertem hr. Lamezan Salins (Wiedeń 1908)

w randze majora. Był dwukrotnie odzna
czony Krzyżem Walecznych w 1920 r.
oraz dwukrotnie podany do odznaczenia
orderem Virtuti Militari — za zagon na
Ołykę w 1919 r. i za współdowodzenie
w bitwie pod Komarowem w 1920 r.
W okresie międzywojennym gospo
darował w Suszczynie (993 ha), gdzie
miał znakomitą hodowlę koni pełnej krwi
angielskiej (10 klaczy), stadninę zarodo
wą i hodowlę owiec rasy merino-prekos.
Konie ze stadniny W. P. brały udział w za
wodach hipicznych i zdobywały liczne
nagrody. Hodowla roślin w Suszczynie
szła w kierunku zbożowo-okopowym;
produkcję przemysłową zapewniały go
rzelnia, stawy rybne oraz plantacje bu
raków. Prócz ziemi ornej, znaczną część
areału Suszczyna stanowiły lasy. Pinihski
był prezesem delegatury Małopolskiego
Towarzystwa Rolniczego w Tarnopolu,
prezesem Małopolskiego Towarzystwa
Zachęty Hodowli Koni, prezesem Ma-

Władysław hr. Piniński, ze swoim dżokejem
i mjr Eugeniuszem Kownackim na wys'cigach
we Lwowie
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łopolskiego Związku Hodowców Konia Półkrwi we Lwowie oraz prezesem Torów
Wyścigowych Konnych we Lwowie.
We wrześniu 1939 W. P. był komendantem kwatery głównej Kresowej Bryga
dy Kawalerii, a potem dowodził dwoma szwadronami. Podczas bitwy pod Jacnią
(23.9.1939) dostał się do niewoli, ale został zwolniony po interwencji znajomego
Austriaka, wówczas oficera niemieckiego. Wyjechał do Krakowa, gdzie udostęp
niono mu mieszkanie w Muzeum ks. Czartoryskich. W Krakowie współorganizował
i w 1. 1942-1944 był dowódcą 8 Pułku Ulanów (Dywizjonu Krakowskiego) w ra
mach AK. W połowie lipca 1944 r. gestapo weszło do jego mieszkania w Muzeum
ks. Czartoryskich i aresztowało go wraz z żoną oraz kilkoma oficerami pułku, którzy
byli u niego na spotkaniu. Najprawdopodobniej Niemcy już wtedy wiedzieli, że jego
szwagrem jest generał Bór-Komorowski. Był przetrzymywany w więzieniu Montelu
pich w Krakowie, a od 29 lipca był więźniem obozu koncentracyjnego Gross Rosen.
Na początku 1945 uczestniczył w „marszu śmierci” do obozu Dora; nie wiadomo czy
zmarł w drodze, czy po dotarciu na miejsce.
W. P. oż. Marię z Traczewskich h. Syrokomla (1890-1963), córką Kazimierza,
wł. maj. Słowita (pow. przemyślaiiski), i Klementyny z Wolfarthów h. wł., a siostrę
dwóch towarzyszy broni W. P, oficerów 8 Pułku Ułanów: Stefana i Romana Tra
czewskich. Po aresztowaniu w lipcu 1944 r. Maria P. znalazła się w obozie koncen
tracyjnym Ravensbrück, który przeżyła, zmarła w Londynie, gdzie jest pochowana.
Z W. P. nie mieli potomstwa.
Spis ziemian, woj. stanisławowskie, woj. tarnopolskie, s. 31. 36-37: Kawaleria polska, s. 18; Lista. t. 1. s. 776:
inf. rodziny.

Piotr Piniński
PIN1ŃSK1

MIECZYSŁAW

MICHAŁ

hr. h. Jastrzębiec (27.08.1895-9.05.1945),
wł. maj. Zielona z Pajówką, Las Nadwolica
(dawniej Las Grzymałowski) czyli Werbyczna, Iwanówka z Zapustem, (pow. skałacki), Las Rozłucz (pow. turczański), Huta
Michalin (pow. kosowski). Syn ►Aleksan
dra Augusta Erazma (1864-1902) i
Ire
ny Martyny z hr. Wolańskich h. Przyjaciel
(1871-1929). Ur. w Suszczynie (pow. tar
nopolski).
Rodzeństwo: 1.
Władysław (1893—
1945); 2. siostra przyrodnia »*•Irena Pelagia
Maria hr. Lamezan-Salins (1904-1968).
W latach 1907-1912 M. P. uczył się
w Wiedniu w Kolegium Kalksburg pro
wadzonym przez oo. jezuitów, po czym
wstąpił jako kadet do Franz Josef Mili
tär-Akademie. W czasie pierwszej wojny
światowej służył w austriackiej kawalerii,
a po uzyskaniu przez Polskę niepodległości
wstąpił do kawalerii polskiej i brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej.

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 okresie międzywojennym prowadził wszystkie sprawy majątkowe swego
stryja
Leona Pinińskiego, który adoptował M. P. i uczynił swoim spadkobier
cą w 1933. Sam brał żywy udział w zarządzaniu, powiększaniu i uprzemysławianiu
własnych majątków, które odziedziczył po ojcu oraz nabył po wojnie. Do admini
strowania dobrami zatrudnił Szymona Kaufmana, znakomitego zarządcę, któremu
ufał i którego lubił. Współpracował z nim przez cały okres międzywojenny. Po za
kończeniu wojny trzeba było część ziemi sprzedać, aby uzyskać środki potrzebne do
odbudowy budynków gospodarczych oraz uruchomienia produkcji rolnej, gorzelni
i młynów itd. Po ojcu M. P. odziedziczył (wspólnie z bratem^+Władysławem) Suszczyn z przyległościami. Władysław gospodarował w Suszczynie do 1939 roku, lecz
w latach trzydziestych własność formalnie przeszła w ręce M. P, ponieważ Włady
sław był bezdzietny i majątek swój majątek przeznaczony dla bratanka Stanisława.
Oprócz Suszczyna (993 ha, dwór, gorzelnia) M. P. odziedziczył po ojcu także maj.
Zieloną z Pajówką (Zielona — 258 ha; Pajówka — 748 ha); w 1924 jeszcze kupił maj.
leśny Rozłucz (1060 ha), a w 1929 r. maj. leśny Hutę Michalin (4965 ha). W 1.19301933 M. P. pomógł swojemu stryjowi Leonowi uregulować jego długi w wysokości
około dwóch milionów złotych, powstałe na skutek jego działalności kolekcjoner
skiej w dobie światowego kryzysu gospodarczego, w tym celu sprzedał Hutę Micha
lin. W 1938 jako spadkobierca Leona Pinińskiego, odziedziczył 185 ha ziemi ornej
w Grzymałowie (scalonych z jego majątkiem Zielona z Pajówką), majątek Iwanówka
z przyległościami (969 ha, dwór, gorzelnia) i Las Nadwolica (dawniej Las Grzymałowski — 575 ha) oraz młyn w Zarubińcach. Był właścicielem tartaków i lasów rzad
kich gatunków drzew liściastych o wysokiej wartości w Suszczynie, Zielonej, Pajówki
i Lesie Nadwolica, oraz lasów iglastych o niższej wartości w Rozłuczu i Hucie Mi
chalin. W połowie lat dwudziestych wybudował we Lwowie, przy dworcu głównym
na ulicy Błonie 3, fabrykę wyrobów drewnianych, gdzie produkowano, np. maszty
dla statków flot skandynawskich. W 1939 do M. P. należało 2597 ha ziemi ornej, tzw.
„czarnej ziemi” (Suszczyn, Zielona z Pajówką, Iwanówka); 1131 ha lasów liściastych
i 1060 ha lasów mieszanych (Rozłucz) (razem 4788 ha użytków); dwie gorzelnie, dwa
młyny, tartak oraz fabryka we Lwowie; kamienica (od 1920) przy ul. 29 Listopada
i dom przy ul. Potockiego 27 (od 1923) we Lwowie; willa „Brunicki” w słynnym ku
rorcie Abbazia (Opatija) (ta ostatnia kupiona od Heleny Drohojowskiej w 1938).
Wybuch wojny w 1939 r. zastał M. P. we Lwowie. Podczas całej okupacji sowiec
kiej ukrywał się w mieszkaniu swojego zarządcy, Szymona Kaufmana, a po wkro
czeniu Niemców do Lwowa w 1941 Szymon i Róża Kaufman z dziećmi mieszkali
u niego, lecz wczesną zimą tego roku zostali aresztowani przez gestapo. Na przeło
mie roku M. P. załatwił ich uwolnienie wraz z pozwoleniem na zamieszkanie w jego
mieszkaniu do 1.04.1942, mimo ich żydowskiego pochodzenia. Latem 1942 wyjechał
do Krakowa do swojego brata Władysława, wówczas dowódcy Dywizjonu Krakow
skiego w AK, od którego otrzymał sporą ilość brylantów, część których miał do
starczyć do agenta AK w Wiedniu, a część zatrzymać, by finansować swoje dalsze
działania konspiracyjne. Zabierając ze sobą dzieci państwa Kaufmanów, pojechał
przez stolicę Austrii do swojej Villa Brunicki w Abbazii, gdzie prowadził kwaterę
dla kurierów z AK do Watykanu; między innymi przebywała w niej Maria Krzeczunowiczówna, jego bliska znajoma z dzieciństwa i była sekretarka jego szwagra, do
wódcy AK, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. Od jesieni 1944 Niemcy zaczęli
naciskać na M. P, aby opuścił Abbazię. Doszło do przeszukania jego domu przez
Feldpolizei, lecz z pomocą szefa administracji włoskiej, Giovanniego Palatucciego,
zwanego „włoskim Schindlerem”, udało mu się uzyskać oficjalne zezwolenie, by po
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zostać na miejscu. Pod koniec kwietnia 1945
M. P. został aresztowany przez komunistycz
nych partyzantów gen. Tito, oskarżony, że
„jest szlachcicem” i „posiada radiostację”.
Wydano na niego wyrok śmierci, który wyko
nano w trybie natychmiastowym w koszarach
wojskowych w Susaku pod Rijeką.
M.
ściele M. B. Śnieżnej z Janiną Marią Heleną
Joanną z Żywiaków (28.09.1902 we Lwowie-13.04.1976 w St. Leonards w Anglii),
baletnicy Teatru Wielkiego we Lwowie, córki
Bolesława i Katarzyny z Zachębów. Janina
pochodziła z rodziny lwowskiej pochodze
nia wiedeńskiego, która osiedliła się w Polsce
w połowie XIX w. Dziadek Janiny był ad
ministratorem w dobrach żywieckich arcykVilla Brunicki w Abbazii
sięcia Albrechta Habsburga i jako patriota
polski przyjął nazwisko Żywiak. Następnie
pokolenie przeniosło się do Lwowa. Bolesław i Katarzyna Żywiakowie byli właści
cielami kamienicy przy ul. Łyczakowskiej 6.
Jedyny syn M. P. i Janiny: 1. Stanisław Aleksander Hieronim Mieczysław
(16.Ü2.1925 w Paryżu-9.08.2009 w Warszawie) ukończył ekonomię na Uniw. St. An
drews w Szkocji i potem został dyrektorem jednej z największych firm finansowych
w Londynie. Oż. w 12.05.1951 z Jean Isabel Margaret Graham (24.01.1926—1999),
Szkotką pochodzącą z książąt Montrose z młodszej linii „of Killearn”, ich dzieci:
1.1. Genowefa (ur. 5.04.1954 w Londynie), od 11.08.1989 żona Christophera Johna
Goodmana (ur. 2.02.1951); 1.2. Piotr (ur.23.08.1956 w Londynie), członek zarządu
Fundacji Lanckorońskich, oż. 18.06.1983 z Mary z hr. Badenich (ur. 22.08.1960), ich
syn: 1.2.1. Aleksander (ur. 15.06.1988 w Londynie); 1.3. Wiktoria (ur. 23.12.1958
w Londynie), żona od 30.09.1989 Benedicta Swithina Wellsa (ur. 10.12.1960).
Dok.: Spis ziemian, woj. stanisławowskie, woj. tarnopolskie, s. 13, 31; Lista, t. 1, s. 776; inf. rodziny.
Piotr Piniński

PRZANOWSKI LEON LEONARD h. Nowina (6.11.1844-5.03.1924), wł. maj. Kra

sne (pow. chełmski). Syn Wojciecha (1788-1853), wł. maj. Przytoczno (pow. łukow
ski), mjr WP, i Marii z Wesslów (zm. 1864).
Ojciec L. P, Wojciech P, syn Wojciecha, legitymował się ze szlachectwa w Króle
stwie Polskim w 1844.
Rodzeństwo: 1. ^ Adam (1831-1901); 2. Kazimierz Bernard, oż. z Julią z Kuszllów, wł. maj. Niwiski (pow. siedlecki), ich dzieci: 2.1. Maria; 2.2. Stanisław, wł. maj.
Niwiski; 2.3. Kazimiera, za Aleksandrem Tyborowskim; 3. Maria, za Tomaszem
Przesmyckim, ich dzieci: 3.1. Zenon Franciszek „Miriam” (1861-1944); 3.2. Woj
ciech; 3.3. Maria; 3.4. Tomasz; 4. Wojciech Leon, wł. maj. Przytoczno w 1. 18531867; 5. Jan Feliks, wł. maj. Przytoczno w 1. 1853-1867, oż. z Emilią Głowacką, ich
syn 5.1. Adam; 6. Michał, oż. 21.11.1865 z Michaliną z Zembrzuskich, ich dzieci:
6.1. Maria Anastazja, od 28.04.1896 (Lublin) za Tadeuszem Białeckim (zm. 1941),
dzieci: 6.1.1. Maria (ur. 29.01.1896), od 1921 (Warszawa) żona Władysława Świeżyri80
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P. oż.

skiego (9.02.1898-1940), inż. rolnika, w 1939
ppor. rez., zamordowanego w Katyniu, syna
»o- Kazimierza Ś. (1870-1959); 6.1.2. Róża
(23.11.1899 w Tarnawie-16.12.1998 w War
szawie), od 1.08.1920 (Warszawa) żona Jana
Russockiego (8.08.1895-1 l . l 0.1964) z Jasie
(pow. opatowski), ich syn 6.1.2.1. Aleksan
der (3.06.1921-po 07.1944); 6.2. • Wojciech
(1869-1940); 7. Walentyna (1834-1886),
wł. maj. Przytoczno w I. 1875-1894, za Igna
cym Janem Kuszllem (1831-1903), synem
Mikołaja, ich dzieci: 7.1. Stanisław; 7.2. Ja
dwiga; 7.3. Stefan, oż. z Krajewską; 7.4. H ele
na, wł. maj. Przytoczno w I. 1894-1898, żona
Aleksandra Englerta; 7.5. ►Wacław Kazi
mierz (1870-1944); 7.6. Zofia.
L.
P. ukończył gimn. w Lublinie (1860),
później studiował Instytucie Agronomicz
nym na Marymoncie (1860-1862), wreszcie
w Instytucie w Puławach (1862-1863). Po
wybuchu powstania zaciągnął się do oddziału Gustawa Zakrzewskiego na Podlasiu,
brał udział w potyczce pod Blizocinem k. Kocka (25.03.1963). Następnie walczył
w oddziałach Dionizego Czachowskiego i Marcina Borelowskiego (pseud. Lelewel).
Z Borelowskim uczestniczył w bitwie pod Panasówką k. Zwierzyńca, tam dostał nomi
nację na por. Z kolejnym oddziałem został zmuszony przez Rosjan do przekroczenia
granicy austriackiej, trafił do więzienia, ale udało mu się uciec i wyjechał najpierw do
Drezna, a potem do Gandawy, gdzie ukończył politechnikę. Za udział w powstaniu
1863 był w wolnej Polsce odznaczony Krzy
żem Srebrnym VM. W 1869 wrócił do kraju
i został na krótko aresztowany, ale w wyni
ku amnestii wyszedł na wolność i rozpoczął
gospodarowanie na wsi. najpierw u swojego
brata
Adama, następnie kupił maj. Zdziechowice (pow. janowski) z gorzelnią i lasami,
a później nabył Krasne (1873). Maj. Krasne
w 1. 80. XIX w. składał się z następujących
części: Krasne. Buczek. Zalesie. Majdan Jó
zefin (Popielniki). Ogólna powierzchnia wy
nosiła 1535 mg (858 ha), w tym grunty orne
i ogrody — 483. łąki — 231. pastwiska — 19.
las — 786. nieużytki i place — 16. W majątku
było 12 budynków drewnianych i 2 murowa
ne. L. P. rozbudował majątek, podniósł kultu
rę rolną, postawił nowe budynki i wprowadził
gospodarstwo rybne.
L.
P. był wyróżniającym się działaczem
społecznym na Lubelszczyźnie. W 1. 18961912 prezesem Lubelskiej Dyrekcji Szcze
gółowej TKZ. prezesem Lubelskiego Tow.
Adam Przanowski
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Dobroczynności, współorganizatorem CTR w Warszawie, czł. Tow. Rolniczego w Lu
blinie, prezesem Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń „Ceres” w Warszawie. Przez wiele
lat (13.12.1907-31.01.1922) stał na czele Rady Opiekuńczej i Zarządu Spółki Cywil
nej Szkoły Średniej w Lublinie (Gimn. Męskiego im. Stefana Batorego — „Szkoły
Lubelskiej”), skutecznie zabiegając o środki finansowe na budowę, a następnie na
utrzymanie tej ważnej placówki oświatowej.
L.
P. oż. z Marią Antoniną z Rojowskich h. Cholewa (1852-1944), córką Henry
ka (14.07.1814-21.01.1876?), wł. maj. Bystrzyca i innych dóbr (pow. lubelski), i Julii
z Jabłonowskich (1826-1902), ich córka 1. Antonina Gutowska (1878-1953).
Dok.: Sęczys, Szlachta, s. 548; SGKP, t. 4, s. 623-624; F. Pawłowski, Dobra ziemskie w dawnym powiecie
stężyckim, Stężyca 1990, s. 49; Kawalerowie VM, s. 94; Kalendarz CTR 1909, cz. 2, s. 237, 243, 248;
J. Fert, Pani na Bystrzycy. Szkic do portretu Julii Jabłonowskiej, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III.
Panie z dworów i pałaców, pod red. H. Łaszkiewicza, t. 1, Lublin 2007, s. 155-165; Szkoła Lubelska,
s. 42, 60-61; Księga pamiątkowa wystaw lubelskich, W. 1902, cz. 2, s. 32-33; .,Gazeta Warszawska",
1844, nr 166, s. 1.

(TE.)
PRZANOWSKI WOJCIECH KWIRYN h. Nowina (1869-1940), wł. maj. Poto

czek (pow. lubelski). Syn Michała (1841-4.02.1870) i Michaliny z Zembrzuskich
(zm. 1920), córki Ludwika i Ludwiki z Malhommów.
Rodzeństwo: 1. Marianna; 2. Anastazja; 3. Petronela Ludwika.
W. P. ukończył w 1888 Szkołę Rolniczą w Czernichowie. Przed 1899 otrzymał
od swojego stryja
Adama Przanowskiego (1831-1901) dobrze zagospodarowany
i uprzemysłowiony maj. Potoczek, który prowadził do 1940. Potoczek w 1. 20. miał
2172 ha, gorzelnię, cegielnię, kamieniołomy, młyn, stawy i lasy. W okresie międzywo
jennym oprócz dużego gospodarstwa rybnego, rozwinięta
była również hodowla koni remontowych. Ze sprzedaży
koni dla wojska uzyskano w 1. 1929-1938 ponad 63 tys.
zł. Na pocz. 1. 30 W. P. kupił od Sachsów maj. Zakrzó
wek (pow. kraśnicki), który dał swojej córce Antoninie
w posagu. Druga córka, Maria Wierzbicka otrzymała od
rodziców willę z ogrodem na Sławinku pod Lublinem.
W. P. był od 1905 członkiem Tow. Rolniczego Lubel
skiego, a w okresie międzywojennym oddziału janow
skiego ZZ.
W. P. oż. z Heleną z Ligowskich h. Jastrzębiec
(15.10.1882-3.01.1970), córką Kornela (ok. 184721.03.1917), wł. maj. Matczyn (pow. lubelski).
Ich dzieci: 1. Michał Wojciech (6.08.1902-3.10.1970),
uczył się w Szkole Lubelskiej, studiował na kursach rolni
czych Jerzego Turnau’a we Lwowie, po śmierci ojca prze
jął maj. Potoczek, oż. z Marią z Mieczkowskich; 2. Maria
(ur. 2.09.1904-1986), za Janem Korwin-Wierzbickim,
inż. prof. UWr.; 3. Antonina (ur. 10.04.1909), abs. szko
ły ss. niepokalanek w Nowym Sączu i Jazłowcu, potem
uczyła się rysunku w Lublinie i w Warszawie, otrzymała
po ślubie od rodziców maj. Zakrzówek, od 29.09.1934
żona Stefana Kuligowskiego (zm. 1945), syna Adama
Wojciech Przanowski przed
i Jadwigi z Krajewskich, abs. SGGW (5.05.1931), ich
dworem w Potoczku (1. 30.)
82
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dzieci: 3.1. Wojciech, jego synowie 3.1.1. Michał; 3.1.2. Jerzy; 3.2. Piotr; 4. Helena
(14.08.1917-1991), abs. szkoły żeńskiej w Zbylitowskiej Górze, po wojnie pracowała
w „Cepelii”, żona Zbigniewa Zubera.
D ok .: B rzo zo w sk i, Dzieje, s. 161; K a sz telew icz , s. 115; Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 17, 19; relacja R ó ż y
R u sso ck iej z W arszawy.

(T.E.)
PRZYJEMSKI ZYGMUNT h. Rawicz (1877-06.1941), współwł. maj. Glin
ki (pow. szczuczyński). Syn Maurycego (ur. 13.09.1841), i Walerii z Białosukniów
h. Pielesz (1851-18.06.1941). Ur. w Glinkach.
Rodzina Przyjemskich h. Rawicz wywodziła się z Poznańskiego z okolic Koźmi
na. Na pocz. XIX w. Przyjemscy h. Rawicz mieszkali w Łomżyńskiem i z tej gałęzi
rodu pochodził Z. P. Prapradziad Z. P, Tomasz P. (1749-1802) był starostą łomżyń
skim, posłem na sejm i uczestnikiem powstania kościuszkowskiego. Józef P. (17861865), syn Tomasza i Marianny z Badowskich (1754-1807), posiadał po ojcu maj.
Jelenie (pow. ostrowski) i wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim
w 1838. Maurycy P, syn Stefana, wnuk Józefa, żeniąc się z Białosukniówną otrzymał
w ramach posagu maj. Glinki.
Z. P. gospodarował w Glinkach (485 ha) do 1939. Dwór w Glinkach przypomi
nał muzeum, gdyż cały spadek po teściu Henryku Siemiradzkim, malarzu, w postaci
licznych obrazów, szkiców, dywanów perskich, złotych medali otrzymanych na wy
stawach europejskich przywieziono do Glinek z Rzymu w 1934, gdy musiano zlikwi
dować siedzibę malarza przy Via Gaetta. W przeddzień wybuchu wojny 1939 skarby
te zostały zapakowane i przewiezione do Muzeum Narodowego Warszawie, jako
depozyt na przechowanie.
Z. P. zm. w Warszawie.
Z. P. oż. się w 1908 z Wandą z Siemiradzkich h. Trzaska (1878-1962), córką Hen
ryka (1843-1902), i Marii z Prószyńskich. Wanda była 1° voto Wilkońska. Po ojcu
odziedziczyła oprócz zbiorów także maj. Starzałkowo (pow. radomszczański), sprze
dany po ślubie z Z. P. Po wojnie Wanda P. zwróciła się do dyr. Muzeum, Stanisława
Lorentza o zwrot rodzinnego depozytu, ale nic nie otrzymała. Będąc w skrajnej nędzy
została przyjęta do przytułku ss. miłosierdzia w Warszawie przy ul. Solec i tam zm.
D o k .: S ęczy s, Szlachta, s. 553; Spis obywateli, s. 100; Spis ziemian, woj. białostockie, s. 18; P S B ,

t. 29, s.

187-

188.

(Red.)
PUZYNA JULIAN ks. h. Oginiec (24.06.1843-20.10.1918), wł. maj. Rogoźno i Ożomla
(pow. jaworowski), Nagórzany, Porszna, Sołonka Mała i Sołonka Wielka (pow. lwow
ski), poseł na Sejm Galicyjski. Syn Józefa Ignacego (24.09.1800-26.08.1874),
płk. gwardii cesarskiej, i Rozalii z Suzinów h. Roch III (25.03.1822-31.03.1908), cór
ki Juliana, kpt. art., i Urszuli ze Szwykowskich h. Ogończyk. Ur. w Ostromeczewie
(pow. brzeski).
Rodzeństwo: 1. Aleksander Oktawian Ryszard (22.03.1844-24.05.1914), wł. maj.
Ostromeczew (pow. brzeski), oż. 6.02.1872 z Janiną von Wiirth (ur. 30.03.1853),
córką Johanna c. k. kpt.-audytora, i Florentyny z Niedźwieckich, ich dzieci:
1.1. Włodzimierz Józef (24.04.1874-26.12.1930), wł. maj. Ostromeczew i Żelechlin
(pow. rawski), urzędnik misji U SA w Warszawie po I wojnie światowej, oż. w 1903
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z Ludwiką z Woynicz-Sianożęckich h. Nałęcz, córką Aleksandra i Teresy z Ciechano
wieckich h. Dąbrowa; 1.2. MariaAleksandra (12.12.1897-29.10.1931), od 16.01.1897
za Władysławem Trębickim h. Ślepowron (zm. 04.1915); 2. ^ Józef Adolf Mar
cin (26.12.1846-16.06.1914); 3. Stanisław Modest Ignacy (16.05.1850-1.04. 1923),
wł. maj. Stryhów (pow. kobryński), sędzia pokoju pow. kobryńskiego.
J. P. jako dwudziestolatek wziął udział w powstaniu styczniowym 1863. Za to zo
stał skazany przez władze rosyjskie na wygnanie. Nigdy też nie powrócił w rodzinne
strony. Z uwagi na powstańczą przeszłość J. P zamieszkał w Galicji w maj. Lipie
(pow. cieszanowski) należącym do jego żony Marii z Łosiów. Energicznie przystąpił
do odbudowy majątku, który ucierpiał w wyniku działań wojennych podczas powsta
nia. Pożar zniszczył póź nobarokowy pałac w Narolu, główną siedzibę rodziny Łosiów,
zbudowany przez Antoniego Feliksa Łosia w l. 1776-1781 wg projektu N. Colombaniego. Odbudowa zajęła kilka lat. W końcu udało się jednak przywrócić pała
cowi jego wygląd sprzed 1863 r. Został on ponadto wyposażony w wiele pamiątek
związanych z rodziną Puzynów. Po ukończeniu remontu małżonkowie zamieszkali
w Narolu. W 1889-1901 J. P był posłem na Sejm Galicyjski. Potem obl ął funkcję
prezesa rady pow. cieszanowickiego (1902-1907). W 1895 z fundacji Puzynów zo
stała zbudowana w Narolu drewniana cerkiew grekokatolicka. Do J. P należały na
pocz. XX w. następujące dobra: Chlewiska z Lipiem (pow. cieszanowski) — 696 ha;
Chyże (pow. cieszanowski) — 911 ha; Kadłubiska, Podlesina (pow. cieszanowski)
— 161 ha; Krupiec (pow. cieszanowski) — 154 ha; Nagórzany (pow. lwowski) —
335 ha; Narol (pow. cieszanowski) — 331 ha; Ożomla (pow. jaworowski) — 1336 ha;
Porszna (pow. lwowski) — 688 ha.
J. P. zm. we Lwowie. Pochowany został w kaplicy grobowej rodziny Puzynów na
cmentarzu parafialnym w Narolu.
J. P oż. 27.04.1867 w Dre ź nie z Marią z hr. Łosiów h. Dąbrowa (27.12.1844
27.12.1879), córką Tadeusza (1794-1859), i Anieli z Kownackich h. Ślepowron
(1805-8.03.1875). Po śmierci Marii J. P poślubił w 1883 jej cioteczną siostrę Ka
rolinę von Hagen-Schwerin h. wł. (7.12.1841-12.07.1919), córkę Gustawa, wł. dóbr
Wielkie Oczy (pow. jaworowski) i innych, i Klementyny z Kownackich h. Ślepowron.
Z małżeństwa z Marią z Łosiów narodziły się dzieci: 1. Maria (1868-1944), po
ślubiona 13.03.1889 we Lwowie Franciszkowi hr. Czosnowskiemu h. Kolumna
(2.09.1862-16.02. 1924), wł. maj. Ożomla i Nagórzany. Ich córka 1.1. Maria Pau
la (ur. 1894), wyszła 16.08.1921 we Lwowie za Józefa Plater-Zyberka (19.09.1884
19.02.1926), syna Stanisława i Marii z ks. Czartoryskich, ich dzieci: 1.1.1. Maria
(ur. 31.08.1922 we Lwowie), 1o voto 23.10.1923 w Sokalu za Eustachym Rylskim
h. Ostoja, 2o voto 10.09.1950 za Januszem Grubskim (ur. 1923); 1.1.2. Elżbieta
(ur. 14.11.1923), wyszła 16.03.1950 w Krakowie za Edmunda hr. Krasickiego h. Ro
gala; 1.1.3. Jadwiga (ur. 2.09.1925); 2. Józef (19.01.1870-8.02.1875); 3. Jadwiga
(12.07.1872-1940), wł. dóbr Narol, zamordowana przez NKWD w ZSRR, wyszła
16.07.1901 we Lwowie za Władysława hr. Korytowskiego h. Mora (19.09.1866
25.10.1925); 4. Izabela (11.06.1874-11.06.1877); 5. Irena (5.02.1876-28.02.1877).
Dok.: T. Lenczewski, niepublikowany material odnoszący się do rodziny Puzynów; M. B., Irena Puzynianka. Życie i praca, P 1938; Józef Edward Puzyna, Wspomnienia o rodzinie i współczesnych, rkps, 1928.

Józef A. Puzyna
PUZYNA JÓZEF ADOLF MARCIN ks. h. Oginiec (26.12.1846-16.06.1914), wł. maj.
Hrymiacze (pow. brzeski). SynJózefaIgnacego (24.9.1800-26.08.1874), płk. gwardii
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cesarskiej, i Rozalii z Suzinów h. Roch Ш, wł. maj. Ostromeczew (pow. brzeski), cór
ki Juliana, kpt. art., i Urszuli ze Szwykowskich h. Ogończyk. Ur. w maj. Ostromeczew
(pow. brzeski).
Rodzeństwo: zob. biogram Juliana ks. Puzyny (1843-1918).
Maj. Hrymiacze (Hrymiatycze), którego był właścicielem stanowił niegdyś część
rozległych dóbr należących do ks. Czartoryskich z główną siedzibą w Wołczynie,
gdzie przeniesiono z Leningradu w 1938 trumnę z prochami ostatniego króla Polski
Stanisława Augusta Poniatowskiego. J. P. ok. 1870 zbudował Hrymiaczach klasycystyczny jedenastoosiowy dwór z portykiem kolumnowym i mansardą. Zlokalizowany
on został na szczycie niewielkiego wzgórza górującego nad wsią, u którego stóp prze
pływa niewielka rzeczka Pulwia. Od frontu znajdował się gazon, pośrodku którego
latem ustawiana była donica z agawą. Droga prowadząca do dworu wysadzana była
wierzbami. Od strony ogrodu znajdował się taras wychodzący na niewielką polanę.
Z elementów wyposażenia dworu uwagę zwracały: żeliwne spiralne schody prowa
dzące z parteru na mansardę oraz piękne kaflowe piece. Podłoga wyłożona była dę
bową mozaiką. J. P. założył wokół dworu park, którego łączna powierzchnia sięgała
5 ha. Znajdowało się w nim wiele rzadkich gatunków drzew i krzewów. Szczególnie
rzadkimi były dwa modrzewie olbrzymie górujące nad posiadłością, stojące tam po
dzień dzisiejszy.
J.
P. ukończył prawo na uniw. w Petersburgu. Studia w tym ważnym wówczas
ośrodku akademickim i kulturalnym pozwoliły mu rozwinąć zainteresowania na
ukowe i artystyczne. Nawiązał w tym czasie także szerokie stosunki ze stołeczną
elitą. Wiedzę J. P., zwłaszcza w dziedzinie stosunków rolnych wysoko cenił Stołypin,
który był wielokrotnym gościem pałacu w Hrymiaczach. Z uwagi na te dobre kon
takty J. P. został mianowany sędzią pokoju, który był wówczas jedynym urzędem
dostępnym Polakom. Po krótkim sprawowaniu tej honorowej funkcji zrzekł się jej
nie chcąc firmować swoją osobą polityki władz rosyjskich, z którą się nie zgadzał.
Ugodowość, która była wpisana w sprawowanie urzędu w zaborze rosyjskim kłó
ciła się ponadto z charakterem J. P, który z natury był mało ugodowym i poryw
czym. Rezygnacja z funkcji publicznej pozwoliła mu zająć się z tym większą energią
sprawami majątku. Odziedziczone po ojcu talenty gospodarcze przyniosły szybkie
rezultaty. Hrymiacze była majątkiem dobrze prosperującym. Właściciel prowa
dził nowoczesną gospodarkę. Część swoich pól przeznaczył pod uprawę cenionego
wówczas gatunku pszenicy Wysokolitewskiej. Zyski osiągnięte z gospodarki rolnej
pozwoliły na zakupienie terenów w Warszawie, która wówczas szybko się budowała.
W stosunkach z włościanami J. P. wyznawał i wcielał w życie zasadę dbałości o nich
i wychodzenia na przeciw ich potrzebom. Stosował ją sam i wymagał tego samego
od swoich pracowników. Ta postawa zyskała mu w sąsiedztwie przydomek „chłopo
mana”. Mieszkania fornalskie w Hrymiaczach zostały nagrodzone w konkursie zor
ganizowanym przez jedno z krakowskich pism. Ta dbałość o los chłopów połączona
była ze stanowczym sprzeciwem wobec często stosowanych praktyk ich demorali
zacji i wykorzystywania, zwłaszcza wyszynku trunków i lichwy, które tępił w swoich
dobrach. Taka postawa nie była zbyt częstą na terenach zaboru rosyjskiego. W myśl
obowiązującego wówczas prawa (od 1865) Polakom nie wolno było nabywać ziemi.
Ludzie więc starali się za wszelką cenę utrzymać się przy posiadanej ziemi. Dyskry
minacja, z jaką spotykała się polska szlachta ze strony władz rosyjskich, zniechęcała
do ryzyka i nowości skłaniając do postaw konserwatywnych, graniczących nieraz
z zacofaniem. Tym bardziej na tym tle odróżniała się postawa J. P. Te zasady, które
praktykował w życiu, starał się również przekazać swoim dzieciom. Zm. w Warsza
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wie, z dala od majątku objętego w tym czasie działaniami wojennymi. Pochowany
w grobowcu Puzynów na cm. Powązkowskim.
J.
P. oż. się 7.02.1877 w Rydze z Marią Józefą Teklą Ewą z Szyszłłów h. D ołę
ga (10.09.1858-22.11.1933), córką Tytusa i Józefy z Puzynów. Ich dzieci: 1. Józef
Edward (24.09.1878 w Hrymiaczach-20.01.1949 w Częstochowie), historyk, gene
alog, poeta, działacz KNP w Paryżu, po 1919 urzędnik MSZ. Po przejściu na em e
ryturę w 1933 przeniósł się do Brzostowicy Wielkiej (pow. grodzieński) do majątku
swojego zięcia Stanisława hr. Kossakowskiego, gdzie oddawał się swoim zamiłowa
niom, a mianowicie badaniom genealogicznym i filatelistyce. Mieszkał tam do wojny.
Wkroczenie wojsk sowieckich przerwało spokojny żywot w gronie rodzinnym w Brzo
stowicy Wielkiej. Pałac został zajęty przez Armię Czerwoną. Cała rodzina przeniosła
się do starszego budynku stanowiącego niegdyś siedzibę Kossakowskich. Niebawem
usunięto ich również stąd i musieli zadowolić skromną szopą. Całą wieś tymczasem
ogarniało rewolucyjne wrzenie. Umysły chłopów rozbudzone komunistyczną ideo
logią oraz wódką zwróciły się przeciwko „panom”. Społeczność wiejska postanowiła
dokonać samosądu na byłych mieszkańcach dworu. W tym celu zbrojny tłum udał
się z pochodniami w kierunku szopy zamieszkałej przez dziedzica Brzostowicy i jego
rodzinę, by spalić wszystkich żywcem. Przed niechybną śmiercią uratowała ich inter
wencja jednego z gospodarzy, któremu niegdyś przyszedł z pomocą Stanisław Kos
sakowski. Razem z kilkoma ludźmi uzbrojonymi w karabiny przemówił do tłumu.
Zapewnił zgromadzonych, że „panowie” poniosą zasłużoną karę, jednak nie w wy
niku samosądu, ale zostaną osądzeni przez kompetentne władze. Nie wiadomo, czy
argumenty te przemówiły do przekonania rozognionej gawiedzi. Z pewnością jednak
widok karabinów wzbudził w tych ludziach należyty respekt tak, że odstąpili od spa
lenia żywcem byłych dziedziców. Nie czekając na dalszy rozwój wypadków rodzina
Józefa P. wyruszyła pod osłoną w kierunku granicy z GG, gdzie spotkały ich kolejne
trudności, tym razem ze strony Niemców, ale ostatecznie udało się im się w końcu
dotrzeć do Warszawy. Józef E. P. mieszkał w stolicy do powstania 1944. 10 września
1944 wydostał się z miasta, odwiedzając po drodze zaprzyjaźnione dwory dotarł do
Częstochowy, gdzie 1.12.1945 podjął pracę w Wydziale Kultury i Sztuki tamtejszego
magistratu. Tam zm. i został pochowany na cmentarzu Kule. Oż. 16.08.1903 w Wojtkuszkach z Aleksandrą Marią z Chrapowickich h. Gozdawa (16.05.1882-1.04.1941),
córką Włodzimierza i Marii z hr. Kossakowskich, mieli czworo dzieci: 1.1. Józef
Włodzimierz Maria Zenon (29.12.1904-2.05.1968), kpt. Polskiej Marynarki Wojen
nej, dowódca Grupy Kanonierek i ORP „Komendant Piłsudski”, jeniec oflagu Wol
denberg, po wojnie kpt. na statkach Polskiej Marynarki Handlowej. Oż. 24.09.1933
w Lublinie z Marią z Zarembów h. Zaremba (22.10.1912-1.04.1977), mieli dwóch
synów: 1.1.1. Józef Włodzimierz Roman (ur. 15.09.1934), inż. budownictwa wodne
go, inspektor nadzoru w NBP, Banku Gdańskim i PKO B. R, oż. 29.03.1970 w Gdań
sku z Dorotą z Wóycickich h. Dąbrowa (ur. 16.12.1944), córką Tadeusza i Heleny
z Mochnackich. Mają dwóch synów: 1.1.1.1. Józef Andrzej (ur. 17.07.1972), abs. UJ
na kierunkach psychologia i zarządzanie, pracownik administracji UJ 1999-2002,
słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, oż. z Marią z hr. Mycielskich
h. Dołęga (ur. 15.01.1971), córką Piotra i Róży ze Skarbek-Borowskich, dr nauk
biologicznych UJ, specjalizuje się w biologii molekularnej. Pracuje w Imperial Colle
ge w Londynie i zajmuje się badaniami nad nowotworami; 1.1.1.2. Janusz Krzysztof
(ur. 21.05.1974), abs. prawa na UJ, specjalizuje się w prawie cywilnym, pracownik
Prokom Software S. A; 1.1.2. Włodzimierz Gwidon (ur. 9.07.1947), abs. fizyki na UW,
dr Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie. W czasie stanu wojennego zaangażowa
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ny był w działalność charytatywną przy kurii szczecińsko-kamienieckiej. W l. 1989
1990 brał udział w pracach Komitetu Obywatelskiego w Szczecinie. W l. 1991-2001
był posłem na Sejm III RP z ramienia Unii Demokratycznej, potem Unii Wolno
ści. W działalności parlamentarnej koncentrował się przede wszystkim na reformie
samorządowej i decentralizacji państwa. Był głównym autorem ustawy z 26 listopa
da 1998 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Po zakończeniu karie
ry parlamentarnej wrócił do Szczecina, gdzie piastuje stanowisko rektora Wyższej
Szkoły Administracji Publicznej. Był członkiem Zarządu Krajowego Unii Wolności.
Oż. 26.12.1982 z Marią Krystyną chosią (ur. 21.07. 1949), córką Stanisława i Jadwigi
z Nowaków, prof. med., dziekanemWydz. LekarskiegoAMwSzczecinie; 1.2. Maria
Józefina Aleksandra (5.11.1905-20.10.1980), od 25.04.1925 za Stanisławem hr. Korwin-Kossakowskim (17.06.1901-10.05.1961), synem Józefa (1866-1915) i Marii z hr.
Chodkiewiczów, wł. maj. Brzostowica Wielka (pow. grodzieński), a wnuka ^ Stani
sława K. (1837-1905), mają dwóch synów: 1.2.1. Józef (5.01.192?-17.01.1945), żoł
nierz AK w powstaniu warszawskim, zginął pó ź niej w czasie potyczki w okolicach
Wojnowic; 1.2.2. Andrzej (30.06.1929-27.01.1992), uczestnik powstania warszaw
skiego, dr historii sztuki, specjalizujący się w zakresie polskiego filmu animowanego,
wieloletni dyrektor Stołecznego Biura Wystaw Artystycznych, oż. 18.06.1956 z Teresą-Ewą z Krzyżanowskich (ur. 1931), córką Bohdana i Ireny z Łukasiewiczów, z któ
rą ma syna 1.2.2.1a. Krzysztofa Andrzeja (ur. 11.10.1957). Rozwiódłszy się z pierwszą
żoną, oż. się 26.01.1969 z Anną de Virion h. Leliwa (ur. 21.01.1947), córką Jana
i Zofii z bar. Taubów h. wł., a wnuczką ^ Jerzego de V (1901-1941), z którą ma
syna 1.2.2.2b. Adama (ur. 2.03.1972); 1.3. Józef Krzysztof Dominik Włodzimierz
Michał (8.02.1908-18.11.1938), inż. budownictwa wodnego, kierownik budowy za
pory wodnej w Czchowie, oż. 3.08.1935 w Piotrawinie z Ireną z Cywińskich h. Pu
chała (28.11.1915-14.07.1971), córką Juliusza (1881-1948), wł. maj. Piotrawińska
Kępa (pow. puławski), i Stefanii Kazimiery z Mrozowskich (1885-1969), bezdziet
ni; 1.4. Aleksandra Maria Józefa Anna Blandyna (2.06.1917-24.09.1966), wyszła
31.08.1941 w Warszawie za ^ Henryka Załęskiego h. Prus I (22.10.1902-22.02.1981);
2. Irena (21.03.1881-6.09.1933), działaczka społeczna i katolicka, poseł na Sejm RP
1922-1927, przewodnicząca Narodowej Organizacji Kobiet 1921-1929; 3. Janina
(25.08.1886-28.02.1962).
Dok.: Aftanazy, Materiały, t. 2A, s. 50-51; E. Borowski, Genealogie niektórych polskich rodzin utytułowa
nych, Seria 2, Buenos Aires-Paryż 1966, s. 21; PSB, t. 29, s. 495-496, 501-503; T. Lenczewski, niepubliko
wany material odnoszący się do rodziny Puzynów; M. B., Irena Puzynianka. Życie ipraca, Poznań 1938;
Józef Edward Puzyna, Wspomnienia o rodzinie i współczesnych, rkps. 1928.

Józef A. Puzyna
PUZYNA WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW ks. h. Oginiec (16.05.1894-15.11.1961),
wł. maj. Gronowo (pow. toruński). Syn Stanisława Modesta Ignacego (16.05. 1850
1.04.1923) i Kazimiery Gabrieli z Zielińskich h. Świnka (11.01.1862-1951), córki Gu
stawa (1.01.1809-23.11.1881), pisarza i poety, uczestnika powstania listopadowego,
i Anieli z Romockich h. Ślepowron. Ur. w Stryhowie (pow. kobryński).
Rodzeństwo: 1. Stanisław (8.05.1883-13.06.1955), inż. budownictwa lądowego,
wł. firmy budowlanej „S. Dłuski, S. Puzyna i S-ka” 1936-1939, prof. kontraktowy PW
1937-39, prof. nadzwyczajny PGd. 1945, kierownik Biura Odbudowy Stoczni Pol
skich 1945-1948, oż. z Marią z Woynicz-Sianożęckich h. Nałęcz (1888-19.04.1927),
a po jej śmierci z Antoniną Podlasiak. Z pierwszego małżeństwa syn: 1.1a. Stanisław
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(11.11.1917-3.04.1942), por. pilot obserwator 307 dywizjonu myśliwców nocnych;
2. Aniela (19.01.1885-1950), wł. maj. Zembowo (Zębowo) (pow. lipnowski), za Ka
rolem hr. Jaxa-Dębickim (7.11.1883-1939), inż. rolnikiem, por. rezerwy WP, ich cór
ka: 2.1. Celina; 3. Juliusz (27.05.1889-09.1939).
W. P uczęszczał do gimnazjum rządowego w Rydze, gdzie zdał maturę. Następnie
studiował przez cztery semestry chemię na Polit. Ryskiej 1913-1915, później w Mo
skwie. W czasach ryskich należał do Korporacji Akademickiej „Arkonia”. Równo
legle do studiów w l. 1916-1917 uczył się w Szkole Podchorążych dla studentów przy
I Dywizjonie Art. Lekkiej w Łudze. Stamtąd został odkomenderowany na front za
chodni do I Korpusu Polskiego, gdzie służył w stopniu chor. Następnie przydzielo
no go do Naczpola (Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego) w Piotrogrodzie,
gdzie służył do maj a 1918, po czym przeniósł się do Moskwy, a w sierpniu t.r. do
Warszawy, gdzie rozpoczął studia na PW. W listopadzie 1918 wrócił do służby, którą
kontynuował najpierw jako kierownik w Centralnych Składach Lotniczych, potem
jako pilot obserwator w 8 Eskadrze Lotnictwa. W tym charakterze znajazł się na
froncie w grupie gen. Antoniego Listowskiego. Po powrocie do Warszawy w listo
padzie 1919 przydzielono go do Inspekcji Lotnictwa, gdzie brał udział w pracach
różnych komisji. Kontynuował naukę w Szkole Pilotów Francuskich w Warszawie,
Dęblinie i Bydgoszczy, a następnie w Wyższej Szkole Pilotów w Poznaniu. W marcu
1921 rozpoczął pracę w randze por. jako instruktor i szef dywizjonu w Niższej Szkole
Pilotażu w Bydgoszczy. W 1922 został awansowany na stopień kpt. i objął dowódz
two I Eskadry Szkolnej. W marcu 1924 udał się na bezpłatny urlop, rok później na
własną prośbę przeniesiony został do rezerwy. W 1928 W. P. kupił maj. Gronowo po
łożony 10 km na północ od Torunia, gdzie zamieszkał wraz z żoną. Majątek składał
się z dużego trzykondygnacyjnego dwudziestoosiowego pałacu oraz 1470 ha ziemi.
Od 1831 dobra należały do rodziny Wolffów, którzy na pocz. XX w. wznieśli tu oka
zały pałac otoczony obszernym parkiem. Wewnątrz znajdowało się ok. 60 pokoi oraz
kilkanaście łazienek. Poprzedni właściciel, Ernest Wolff, Niemiec, zbudował tę re
zydencję w nadziei goszczenia w jej murach Wilhelma II. Do wizyty cesarskiej nigdy
nie doszło, a sam właściciel zbankrutował nie mogąc udźwignąć kosztów budowy.
W l. 1936-1937 W. P. przeprowadził częściową parcelację majątku. Puzynowie mie
szkali w Gronowie do września 1939. W. P został zmobilizowany 24 sierpnia w stop
niu mjr. i jako dowódca Dywizjonu Szkolnego w Bazie Lotniczej nr 4 wziął udział
w kampanii wrześniowej. Po klęsce przedostał się do Francji, gdzie został dowód
cą 4 kompanii administracyjnej w Lyonie. W l. 1943-1945 pełnił funkcję szefa Od
działu Personalnego Inspektoratu Polskich Sił Powietrznych. Po wojnie był jednym
z członków-założycieli Związku Oficerów i Podchorążych Lotnictwa, który powstał
w Londynie. Doprowadził też do reaktywacji Korporacji „Arkonia” na obczyźnie,
której był prezesem. Nie wrócił do Polski. Zm. w Londynie i został pochowany na
cm. Brompton.
W. P 22.04.1928 w Poznaniu poślubił swoją kuzynkę, Marię Letycję z Zielińskich
h. Świnka (22.08.1909-21.02.1985), córkę Władysława, wł. maj. Skępe (pow. włocław
ski), i Marii (Manity) z Wodzińskich, siostrę ^ Stanisława Z. (1905-1941), lotnika,
ich syn: 1. Konstanty Antoni (13.04.1929-28.08.1989), abs. UJ, wybitny krytyk tea
tralny i eseista, odkrywca dla polskiej literatury Witkacego i Gombrowicza, dyrektor
wielu teatrów, założyciel i wieloletni redaktor miesięcznika teatralnego „Dialog”.
Pochowany w Warszawie na cm. Powązkowskim w Alei Zasłużonych. Oż. z Aliną
ze Skorupskich.
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Dok.: Rocznik ofic. rez. 1934, s. 159, 669; Janicki, t. 2, s. 284; Lista ewidencyjna Włodzimierza Władysława
Puzyny, Instytut im. Wł. Sikorskiego, Londyn; A. Suchcitz, „Aon omnis moriar..." Polacy na londyńskim
cmentarzu Brompton, W. 1992, s. 70; inf. rodziny.

JózefA. Puzyna
ROGOZIŃSKI LEON h. Abdank (11.04.1860-4.07.1926), wł. maj. Konstantynówka (pow. berdyczowski), współwł. maj. Bryckie (pow. berdyczowski) i Iwańki
(pow. skwirski). Syn Włodzimierza (zm. 1876), adwokata, uczestnika powstania
styczniowego, i Antoniny z Bieniewskich h. Radwan (1833-1901), wł. maj. Bryckie,
córki Tadeusza, wł. maj. Bryckie i Piotrówka (pow. berdyczowski), i Ludwiki z Osta
szewskich. Ur. w Iwańkach.
Rogozińscy h. Abdank z linii rodziny omawianej w tym miejscu wylegitymowali
się ze szlachectwa w guberni kijowskiej w 1. 1829-1846 i zostali zapisani do szóstej
księgi szlachty. W XVII w. zamieszkiwali ziemię radomską. W źródłach i opracowa
niach myleni są z rodziną Rohozińskich h. Leliwa, pochodzenia ruskiego, początko
wo osiadłą na Wołyniu, później na Kijowszczyźnie.
Rodzeństwo: 1. Tadeusz, abs. Instytutu w Puławach w 1879, współwł. maj.
Iwańki, oż. z Heleną z Dawidowskich, ich dzieci: 1.1. Włodzimierz; 1.2. Bohdan;
1.3. Wanda Ludwika (1885-19.07.1954), żona Wacława Stefana Herburt-Heybowicza (zm. 29.11.1930), wł. maj. Burkowce (pow. skwirski) oraz części maj. Sarażyńce
(pow. berdyczowski); 2. Aniela (zm.1916), za Wacławem Świętosławskim h. Ciołek
(1833-1901), ich dzieci 2.1. Włodzimierz (1879-1920); 2.2. Wojciech (1881-1968),
chemik, biofizyk, prof. UW i PW, minister wyznań religijnych i oświecenia publicz
nego, senator RP.
Jako dziecko L. R. po powstaniu styczniowym w 1. 1863-1868 przebywał w pro
wizorycznym więzieniu przy pałacu generał-gubernatora w Kijowie wraz ze swoją
matką Antoniną, która wzięła na siebie
odpowiedzialność' za udział w powstaniu
ratując męża przed zesłaniem. W 1.18831885 ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą
w Dublanach. Na studiach związał się
z radykalną młodzieżą i wstąpił do kółka
socjalistycznego. Uczestniczył w tajnych
wykładach Ludwika Krzywickiego, który
w tym celu specjalnie przyjeżdżał do Dublan. Zafascynowany poglądami Krzy
wickiego, chciał mu przekazać 60 tys. rbl.
na jego działalność społeczną. Krzywicki
jednak odmówił, proponując odłożenie
tej decyzji na następne lata. L. R. po
opuszczeniu uczelni ostygł w swoim ra
dykalizmie i już nie wrócił do swoich
młodzieńczych projektów. Po studiach
odbywał praktyki w Szwajcarii i Francji.
L.
R. był współwłaścicielem Bryckiego (493 ha) i Iwaniek (544 ha). Konstantynówkę (przed 1890 — 1181 ha;
ok. 1900 — 928 ha) wniosła w posagu
jego Żona. Główną siedzibę L. R. urząLeon i Aniela z Certowiczów Rogozińscy
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Ochotnicza straż pożarna w Konstantynówce na Ukrainie

dził dla swojej rodziny w Konstantynówce. Prowadził wzorowy majątek ziemski,
uprzemysłowiony, m.in. z młynem parowym. Do L. R. przyjeżdżali na praktyki stu
denci ze szkół rolniczych w Dublanach i Puławach. Życie w Konstantynówce opisała
w swojej powieści Aniela Gruszecka (1884-1976) W słońcu (W. 1912 wydana pod
pseud.: Jan Powalski; II wyd. W. 1924; III wyd. Kr. 1959), córka Artura (1852-1929),
pisarza, i Józefy z Certowiczów, siostry żony L. R. Przez nich L. R. poznał Stanisła
wa Witkiewicza (ojca).
L.
R. dużo czasu i pieniędzy poświęcił działalności społecznej. Od chwili założe
nia (1898) był członkiem i współpracownikiem Podolskiego Tow. Rolniczego. Zo
stał współfundatorem „Pszczelina” — szkoły rolniczej Warszawskiego Towarzystwa
Pszczelniczo-Ogrodniczego w podwarszawskich Otrębusach (1898), jak również
szkoły dla ochroniarek w Pruszkowie („Mariadwinek”) (1903), prowadzonej przez
Jadwigę Dziubińską (1874-1937), działaczkę oświatową, którą L. R. poznał poprzez
Ludwika Krzywickiego. Utrzymywał w swoim majątku Konstantynówce szkołę dla
dzieci z okolicznych wsi, ochotniczą straż pożarną, niewielki szpitalik dla włościan
z dwoma siostrami miłosierdzia, a także organizował bezpłatne letnie wakacje dla
biednych dzieci z Kijowa. W 1917 L. R. ofiarował 11 tys. rbl. na budowę szkoły To
warzystwu Popierania Oświaty Rzemieślniczej w pow. berdyczowskim na Ukrainie.
W 1885 spotkał Andrzeja Średniawskiego (1857-1931), chłopa z Myślenic, póź
niejszego działacza ludowego, posła i senatora, doceniając jego inteligencję, zapro
ponował mu swój protektorat i pracę w 1. 1886-1892 w majątku swej ciotki Zofii
z Bieniewskich Rogozińskiej (od 1893 żony Średniawskiego), córki Tadeusza i Lu
dwiki z Ostaszewskich. Pomagając finansowo siostrze Anieli umożliwił wykształcenie
swojego siostrzeńca Wojciecha Świętosławskiego.
W 1918 L. R. musiał opuścić Ukrainę i przeniósł się z rodziną do odrodzonej
Polski. W 1. 1919-1922 pracował jako referent w Ministerstwie Rolnictwa. Później
założył wraz z M. Kobylańskim „Dom Komisowy Agronomów”, który funkcjonował
do 1925.
L.
R. zm. w Warszawie. Po jego śmierci chłopi z utraconego majątku na Ukrainie
zorganizowali delegację mającą złożyć kondolencje wdowie oraz zamówić mszę za
duszę zmarłego w warszawskim kościele.
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L.
R. w 1885 oż. z Anielą z Certowiczów h. Lubicz (1863-1944), córką Włady
sława Jana (3.06.1839-04.1863), poległego w bitwie pod Bahłajami (pow. starokonstantynowski) podczas powstania styczniowego, i Henryki z Kuczalskich h. Prawdzie.
Siostra Anieli, Teofila (Tola) C. (22.05.1862 w Bryckiem-21.09.1918 w Warszawie)
była znaną rzeźbiarką, a następnie kanoniczką warszawską, druga siostra, Józefa C.,
została żoną Artura Gruszeckiego, pisarza.
L.
R. wraz z żoną dużo podróżowali po Europie. Dbali także o wykształcenie
dzieci. Zaangażowali jako guwernantkę Jeanne Guillet, młodą Francuzkę z Vendee, później przyjaciółkę rodziny, która odznaczywszy się bohaterstwem podczas
rewolucji październikowej, ratując życie francuskiemu oficerowi, otrzymała Legię
Honorową.
Dzieci L. R.: 1. Ludwika (1889-1954), za Józefem Chacińskim h. Rawicz (18891954), adwokatem, posłem na Sejm П RP, prezesem Chrześcijańskiej Demokracji,
jednym z 16 przywódców państwa podziemnego sądzonych w procesie moskiewskim
1945; ich dzieci 1.1 Jerzy (1920-1943), zamordowany przez hitlerowców; 1.2. Wan
da (1923-1989), za Andrzejem Jasiukowiczem (zm. 1989); 1.3. Teresa (1926-2007),
w 1. 1944-1945 więziona w obozie pracy w Nadrenii, abs. Institut des Hautes Etudes Commerciales w Brukseli, przez wiele lat prowadziła działalność charytatywną
wśród polskich emigrantów w Belgii, za Franciszkiem Gałązką (ur. 1920), wielolet
nim prezesem belgijskiej Polonii, członkiem polskiej sekcji Chrześcijańskich Związ
ków Zawodowych w Belgii oraz uczestnikiem Nouvelles Equipes Internationales
(wcześniej Congres de lTnternational Democrate Chretienne), mieszkali w Belgii;
1.4. Maria (ur. 1929), w 1.1944-1945 więziona w obozie pracy w Nadrenii, abs. szkoły
pielęgniarskiej, za Edwardem de Virion h. Leliwa (1924-1993), synem
Włodzi
mierza Izydora (1896-1974), żołnierzem AK, uczestnikiem powstania warszawskie
go, wieloletnim prezesem Polonii w RPA; 2. Adam (1899-1944), abs. Wydz. Rolnego
SGGW (1.07.1925), zamordowany w Dachau, oż. z Ireną Schmidt (1900-1965), ich
dzieci 2.1.Andrzej (1924—2003) uczestnik powstania warszawskiego, żołnierz AK,
abs. SGPiS, trzykrotnie żonaty: z Alicją Wołbot, następnie z Zofią z Marynowskich
(ur. 1926), wreszcie z Hanną Masztalerz (ur. 1932); 22. Wojciech (1928-2004),
oż. z Zofią z Góreckich, następnie z Genowefą Tomana (ur.1933); 3. Stefan (19011949), ukończył studia inżynierskie we Francji, ochotnik w wojnie 1920 w oddziale
kpt. Romana Abrahama, w okresie międzywojennym prowadził biuro inżynieryjno-konstrukcyjnc w Warszawie; ppor. rez., zmobilizowany w 1939, po wojnie brał
udział w odbudowie Mostu Poniatowskiego w Warszawie, za co został w 1946 od
znaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, oż. z Janiną Siewniak (1901-1985), ich syn
3.1. Leon (1928-2009), żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego (Batalion
„Ruczaj”), odznaczony m.in. Krzyżem AK, Medalem Wojska Polskiego i Krzyżem
Partyzanckim, abs. Wydz. Inżynierii Lądowej PW, oż. z Haliną z Rutkowskich h. Pobóg (ur. 1926), córką
Kazimierza (1881-1963), żołnierzem AK, uczestniczką po
wstania warszawskiego.
L.
R. i Aniela R. wychowali oprócz własnych dzieci, Jana Szycha (1898-1947),
sierotę, który został księdzem, do 1945 był kanclerzem katedry w Łucku, skąd wraz
z innymi księżmi i siostrami wywiózł w 1945 obraz Matki Boskiej Latyczowskiej, od
1946 był proboszczem parafii św. Jakuba w Toruniu.
Dok.: Spisok ’dvorän ’kievskoj gubernii, K iev ’ 1906, s. 224; Sęczys, Szlachta, s. 579-580; Polska własność na
Ukrainie, s. 54-55, 60-61, 132-133; Wspomnienia puławskie, W. 1933, s. 158; SGKP; „Kraj”, 1900, nr 36;
Pamięci Antoniny z Bieniewskich Rogońńskiej, W. 1903; Dublany, s. 262; Dublany 1855-1909, Lw. 1909,
s. 7; L. Krzywicki, Wspomnienia, 1.1, W. 1957, s. 323-324; Słownik artystów polskich i obcych w Polsce dzia-
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łających, t. 1. Wr. 1971. s. 305-306: W. Świętosławski. Notatki, wspomnienia, komentarze. W. 2000; Janina
Swiętosławska-Żółkiewska. Wspomnienia, mps: Jeanne Guillet. „Le Souvenir de la revolution bolchevique”, Chateau de Brullys — Vulaines sur Seine 1950. rkps: A. Urbański. Nekrolog Leona Rogozińskiego.
W. 1927: A. Daliniak. Myślenickie wybory, w: ..Tygodnik Powszechny”. 1977. nr.16 (1473): J. de Virion.
Polska gałąź rodziny de Virion herbu Leliwa. W. 2005: A. Gruszecka. W słońcu. Kr. 1959: Parlament RP
1919-1927. W. 1928: dokumenty rodzinne.

Leon Rogoziński

Józef Rogoziński

Zofia i Konstanty Rogozińscy

ROGOZIŃSKI JÓZEF MARCIN h. Abdank (1874-1944), wł. maj. Piotrówka

(pow. berdyczowski). Syn Franciszka (1831-1878), uczestnika powstania stycznio
wego, zesłańca na Syberię w 1. 1863-1870, i Zofii z Bieniewskich h. Radwan, 2° v.
Andrzejowej Średniawskiej, wł. maj. Piotrówka. Ur. w Piotrówce.
Rodzeństwo: 1. Maria za Podlewskim.
J. R. w 1898 uzyskał tytuł inżyniera technologa w Instytucie Technologicznym
w Petersburgu. Po ukończeniu studiów gospodarował w majątku ziemskim należą
cym matki, ale na pocz. XX w. Piotrówka była wydzierżawiona Witoldowi Podhorskiemu. J. R. pracował także jako inżynier przy budowie kolei. W 1918 przyjechał do
Polski i osiadł w Warszawie. Brał udział jako ochotnik w wojnie 1920. Pracę zawo
dową w II RP rozpoczął w Ministerstwie Kolei Żelaznych na stanowisku starszego
referenta w Podkomisji Szacunkowo-Odbiorowej, następnie pełnił służbę kierowni
ka Wydziału Dyspozycyjnego w Inspektoracie Węglowym Ministerstwa Przemysłu
i Handlu. Kolejnym etapem pracy było związanie się z Najwyższej Izbie Kontroli,
gdzie był dyrektorem Departamentu II. W 1928 decyzją premiera został członkiem
Najwyższej Komisji Dyscyplinarnej przy Prezydium Rady Ministrów. Odznaczony,
m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1933).
J. R. zm. w Warszawie.
J. R. oż. 1904 z Haliną z Potockich h. Lubicz (1881-1961), córką Adama, i Marii
z Mazarakich h. Newlin.
Ich dzieci: 1. Konstanty (1904-1964), abs. PW, zapalony motocyklista, nagradzany
licznymi pucharami, kawaler; 2. Zofia (1909-1985), abs. WSH w Warszawie, za Zbi
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gniewem Czałbowskim (1910-1968), abs. Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, inż.
budowy okrętów, ich dzieci: 2.1 .Wojciech (ur. 1936), abs. WSR w Szczecinie, oż. z Anną
Erben-Holan (ur.1940), abs. SGGW w Warszawie; 2.2 Anna Maria (ur. 1943), za Je
rzym Uznańskim, prawnikiem, pracownikiem prokuratury wojskowej w Łodzi.
Dok.: Polska własność na Ukrainie, s. 68-69,508-509; Księga pamiątkowa inżynierów technologów Polaków
wychówańców Instytutu Technologicznego w Petersburgu. W. 1933. s. 96: SGKP: Łoza. t. 2. s. 256; Pułaski.
Kronika, t. 2. s. 93. 179: dokumenty rodzinne.
Leon Rogoziński

ROSEN PIOTR h. wl. (29.09.1865—
7.11.1945), wł. maj. Gaczany (Gacionys)

(pow. nowoaleksandrowski, gub. kowieńskiej, po 1918 pow. rakiszski). Syn Justyna
(zm. 1908), wł. maj. Gaczany, i Anieli z Pisanich. Ur. w Gaczanach.
Rodzeństwo: 1. Stanisław (ur. 1.12.1859), wł. maj. Osaniszki (pow. nowoalek
sandrowski), abs. gimn. realnego w Dyneburgu, w 1. 1881-1882 studiował rolnic
two na Politechnice Ryskiej, a następnie skończył Wydział Agronomiczny Instytutu
Rolniczego w Puławach (1886), arkon, kawaler; 2. Jan (zm. 1935), inż., abs. Uniw.
w Dorpacie, wł. maj. Murmiszki (pow. nowoaleksandrowski); 3. Anna, za Anto
nim Pisanim, dr med., wł. maj. Karoluńce (pow. ?), po wkroczeniu Sowietów na
Litwę zostali aresztowani i zesłani na Syberię, gdzie zmarli razem z dziećmi: 3.1. Ta
deuszem i 3.2. Teresą; 4. Aniela, za Konstantym Pisanim, wł. maj. Antoprudzie
(Antoprucie) (pow. nowoaleksandrowski); 5. Maria, za Józefem Stawskim, ich dzie
ci: 5.1. Justyn; 5.2. Anna, 1 v. za Teodorem Bujnickim, 2 v. za Józefem Klottem;
5.3. Maria, za Romanem Hajkowiczem.
Rosenowie już od kilku stuleci zwią
zani byli z Litwą i Inflantami, m.in. nale
żały do nich dobra Sztraupe z obronnym
zamkiem na Łotwie, Gudziszki i Pelisze
(pow. Wiłkomirski), Marcinpol (pow. lucyński) itd. Jedna z linii rodziny osiadła
już w XVII w Gaczanach. W XIX w.
w tym samym powiecie nowoaleksan
drowski m Rosenowie (ta linia używała
też nazwiska Rossen) mieli jeszcze dobra
w Osaniszkach i Murmiszkach. Z fun
dacji Rosenów powstała w 1835 w Osa
niszkach murowana kaplica katolicka.
W 1859 majątek odziedziczył ojciec PR.,
Justyn, syn Stanisława. W Goczanach
wniósł tu dla siebie w 1870 nowy drew
niany dwór, zachowany z niewielkimi
zmianami do dnia dzisiejszego. Dobra
Gaczany w 1881 obejmowały razem z fol
warkiem Zadworze ok. 563 ha, w tym
ok. 84 ha lasu i 110 ha nieużytków. Do
majątku należało też Jezioro Gaczańskie, wykorzystywane gospodarczo. Po
łów ryb w jeziorze dawał rocznie 75 rubli
Piotr Rosen
dochodu (1881). W wyniku podziału
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Dwór w Gaczanach (2005)

majątku Gaczany otrzymał P.R. i jeszcze za życia ojca zaczął w nich gospodarować,
a ostatecznie przejął w 1908. Gaczany na przcł. XIX i XX w. były na Kowieńszczyźnie ważnym polskim ośrodkiem kultury i życia towarzyskiego. U Rosenów bywał,
m.in. Józef Weyssenhoff (1860-1932) i tu wg tradycji rodzinnej pisał swoją powieść
Soból i panna. Weyssenhoff 24.11.1908 uczestniczył w pogrzebie Justyna R. w Jużyntach, podczas którego wygłosił mowę pożegnalną.
Po I wojnie Gaczany znalazły się na terenie Litwy niepodległej i zostały objęte
reformą rolną, ale zc względu na dobry stan gospodarki zostawiono P.R. ok. 300 ha.
zamiast 150. jak przewidywała ustawa. W okresie międzywojennym P.R. prowadził
w Gaczanach hodowlę koniczyny nasiennej, którą eksportował, m.in. do Szwecji.
Było także w majątku liczne stado krów mlecznych (ok. 100 szt.). Żona P.R. zajmo
wała się także pracą społeczną, np. na miesiące letnie przyjmowano w Gaczanach
sieroty z domu dziecka.
Pt) wybuchu wojny Roscnowie włączyli się w akcję pomocy dla żołnierzy WP
internowanych wc wrześniu 1939 na terenie Litwy. Dwór w Gaczanach był także
miejscem schronienia uciekinierów, np. rodziny Zanów. Na początku 1940 rodzinę
P.R. dotknęła poważna tragedia, jego starszy syn po przeziębieniu zapadł na urcmię i zmarł wkrótce. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na Litwę w 1940 P.R. musiał
z rodziną opuścić Gaczany i przeniósł się do Wilna, do wcześniej kupionego tam
niewielkiego domu z ogrodem. W Wilnie P.R. spędził ostatnie lata swojego życia,
kolejne okupacje, pierwszą sowiecką, niemiecką i drugą sowiecką. Zm. w Wilnie.
Żona z córką w ramach repatriacji wyjechały do Polski.
A.D. oż. z Eugenią z Brzozowskich (1893-1982), c. Władysława, wł. maj. Koźliszki (pow. nowoaleksandrowski), ich dzieci: 1. Stanisław (12.02.1919-22.02.1940), abs.
gimn. w Ponicwieżu, kawaler; 2. Antoni (ur. 11.10.1920 w Gaczanach), abs. gimn.
w Ponicwieżu, w lccie 1939 złożył dokumenty do Szkoły Nauk Politycznych w Warsza
wie, od 1940 mieszkał z rodzicami w Wilnie, działał w ruchu oporu, po wejściu wojsk
sowieckich na Litwę w 1944 został aresztowany i wywieziony do łagru, do kopalni
węgla kamiennego (Donbas), skąd w 1947 udało mu się uciec do Polski. Po powrocie
do kraju oż. z Janiną ze Stabrowskich, z którą miał syna 2.1. Piotra (ur. 12.12.1947),
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którego synowie: 2.1.1. Igor (ur. 1976); 2.1.2. Bogdan (ur. 1982). Antoni R. drugi raz
oż. (15.07.1972 w Warszawie) z Teresą z Plisowskich (15.02.1925-1.05.2000), córką
Kazimierza (11.02.1896-22.12.1962), płk. WP, w 1939 dowódcy Suwalskiej Brygady
Kawalerii, i Marii z Sulimirskich. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1990
Antoni R. rozpoczął starania o zwrot majątku rodzinnego w Gaczanach — zakoń
czone pełnym sukcesem. Decyzją władz litewskich zwrócono mu zrujnowany dwór
z parkiem i 150 ha ziemi. W następnych latach Antoni R. z pomocą swojego syna
przeprowadził remont dworu, przywracając jego wygląd zbliżony do stanu przedwo
jennego; 3. Halina (ur. 08.1922 w Gaczanach), za Michałem Massalskim.
Dok.: Uruski, Rodzina, t. 15, s. 252-253; Alfabitnyj spisok kovenskoj gubernii, s. 275; SGKP, t. 2, s. 435,
906; t. 4, s. 810; t. 7, s. 617; t. 15, cz. 1, s. 43, 482; cz. 2, s. 362, 417; Księga pamiątkowa „Arkonii”, s. 20-21;
Janicki, t. 2, s. 76; Wspomnienia puławskie, W. 1933, s. 158; Żenkiewicz, s. 44; „Łowiec Polski”, 2006, nr 11
(1926), s. 64-65; „Spotkania z Zabytkami: 2006, nr 6, s. 23-25; K.M. Górski, J. Weyssenhoff, Z młodych
łat. Listy i wspomnienia, oprać. I. Szypowska, W. 1985, s. 391-393; J. Mineyko, Wspomnienia z lat dawnych,
W. 1997, s. 129; inf. Antoniego Rosena.

Tadeusz Epsztein
ROSTWOROWSKA MARIA z RADOMYSKICH (7-7.01.1938), współwł. maj. Łu
kowica (pow. limanowski) i Tarnawa (pow. bocheński) oraz wł. maj. Ostrów Szla
checki (pow. bocheński). Córka Jana i Zofii z Marszałkowiczów h. Zadora.
Rodzeństwo: 1. Jan, oficer w armii austriackiej.
M.
R. wcześnie osierocona przez rodziców mieszkała z bratem Janem w M e
diolanie, gdzie poznała przyszłego męża Michała Rostworowskiego. Była spadko
bierczynią połowy maj. Łukowica (313 ha), a w 1892 nabyła maj. Ostrów Szlachecki
(1905 — 200 ha (1929 — 662 ha): fol. Zatoka, Zatoka Mała i Ostrów Borek), gdzie
zamieszkała z mężem. Ostrów był obciążony różnymi długami, m.in. pożyczki TKZ
z 1884 i 1891 na łączną kwotę 72,8 tys. koron przejętymi przy nabyciu majątku
oraz pożyczkami zaciągniętymi przez M. R.: pożyczką TKZ z 1902 (26 tys. koron)
i z 1915 pobraną w Galicyjskim Wojennym Zakładzie Kredytowym (20 tys. koron).
Swój udział w Łukowicy i Tarnawie (303 ha) M. R. miała przekazać 20.11.1910 za
120 000 koron bratu Janowi R., ale w 1918 i w następnych latach nadal figurowała
jako właścicielka Łukawicy, przypuszczalnie przejęła go powtórnie po śmierci brata.
Gdy M. R. owdowiała w 1918, nie zerwała stosunków z rodziną Rostworowskich.
Była jedną ze współfundatorek sali im. Henryka Sienkiewicza, wyposażonej przez
Rostworowskich na KUL. Wierna woli męża i sama pragnąca wzniesienia w Ost
rowie Szlacheckim świątyni odpowiadającej potrzebom wiernych, w 1920 zapisa
ła 15 morgów ziemi pod budowę nowego kościoła. Ziemię tę powierzyła parafii
w Rzezawie. Realizowała także inne postanowienia uzgodnione z mężem jeszcze
za jego życia. Z dóbr Ostrów Szlacheckich chciała uczynić fundację na rzecz Związ
ku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej, założonego (1906) i prowadzonego
przez ks. Mieczysława Kuznowicza (1874-1945), jezuitę. Jej wniosek o przeprowa
dzenie tej darowizny został 9.06.1922 odrzucony przez Sąd Pow. w Bochni, z uza
sadnieniem, że darowizna może wynosić jedynie 10% obszaru majątku, pozostała
część musi być zachowana dla realizacji reformy rolnej. Postanowienie to zapewne
było uzasadnione obawą, że pod pozorem darowizny właścicielka chce uniknąć na
stępstw prawnych ustawy o reformie rolnej z 1920. M. R. w odwołaniu od tej wystą
piła do Głównej Komisji Ziemskiej, z która 1.02.1923 wydała zgodę na dokonanie
darowizny. Objęła ona ostatecznie 347 ha, to jest dobra Ostrów Szlachecki i Zatokę
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Małą. Pozostałe folwarki prawdopodobnie przeszły na cele reformy rolnej. Akt no
tarialny darowizny został spisany 12.06.1923 w Krakowie w biurze dr Tadeusza Sta
szewskiego. Określał cele, jakim miała służyć darowizna: »wyrobienia i wychowania
swych członków [Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej] p o d wzglę
dem religijnym, umysłowym, fizycznym i zawodowym, tudzież pielęgnowania wśród
nich ducha obywatelskiego i narodowego, a w szczególności urządzania zawodowych
kursów, zakładania i utrzymywania szkół dla przemysłu rękodzielniczego, rolniczego,
ogrodniczo-warzywnego i piwowarskiego, handlu nasion oraz przemysłów wiejskich
— słowem, by przez tę darowiznę ułatwić wyuczenie ja k największej liczby przyszłych
pożytecznych obywateli polskich i dostarczyć Państwu Polskiemu tysięcy wychowanych
i ukwalifikowanych pracowników rolnych i przemysłowych«. Darczyni zastrzegała so
bie, że majątek nie może być sprzedany bez zezwolenia biskupa krakowskiego i pro
wincjała Zgromadzenia oo. Jezuitów, a jeżeliby warunek ten nie był dopełniony, to
majątek musi być zwrócony spadkobiercom M. R. Gdyby zaś obdarowany Związek
przestał istnieć, to majątek przechodzi na własność biskupa krakowskiego, choć
może też być przekazany stowarzyszeniu o celach statutowych podobnych do tych,
jakie miał Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej. Wszelkie zakłady
tworzone przez Związek miały nosić imię Michała Rostworowskiego. D o zakładów
Związku w pierwszym rządzie winny być przyjmowane dzieci inwalidów wojennych
i wychodźców, w dalszej kolejności dzieci oficjalistów zatrudnionych w majątkach
Rostworowskich i Popielów, i wreszcie dzieci mieszkańców powiatów: bocheńskiego
i limanowskiego. Związek winien w ciągu 10 lat od czasu otrzymania wymienionych
w akcie posiadłości, doprowadzić do budowy kościoła w Ostrowie Szlacheckim na
przeznaczonej na ten cel parceli, przy czym 2 morgi wyłączone zostały na założenie
cmentarza i 3 morgi na postawienie budynków dla służby kościelnej. Kuratorami tej
fundacji M. R. uczyniła swego szwagra Władysława Rostworowskiego, kuzyna męża
Michała Popiela i
Władysława Siemieńskiego. M. R. za przekazany oo. jezuitom
majątek miała otrzymywać co pół roku rentę w wysokości 700 zł, którą niekiedy
o. Kuznowicz zapominał przesyłać i M. R. musiała się o nią upominać. Ojcowie
jezuici urządzili w Ostrowie warsztaty stolarskie, szkolące niezamożną młodzież,
a także prowadzili gospodarstwo rolne, które zaspakajało potrzeby żywnościowe
zakonu w Krakowie.
Po dokonaniu darowizny M. R. przeniosła się do Łukowicy. Na hipotece tego
majątku były różne wcześniejsze zapisy dobroczynne na rzecz Kościoła, a więc dla
Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP w Łukowicy, dla nowosądeckiego Konwentu
oo. Franciszkanów, dla Konwentu Kanoników Regularnych krakowskich i dla Konwetu oo. Agustianów na Kazimierzu w Krakowie. M. R. 27.11.1927 powzięła decyzję
o wykreśleniu z hipoteki Łukowicy wszystkich wcześniejszych darowizn i Łukawicę także przekazała oo. jezuitom. Spośród jej postanowień jedynie sprawa budowy
kościoła w Ostrowie Szlacheckim nie została zrealizowana przed wojną. Dopiero
w 1. 1980-1985, pod pretekstem remontu i rozbudowy drewnianej kapliczki, stojącej
w parku, wzniesiono nowy piękny kościół. Po drugiej wojnie światowej maj. Ostrów
Szlachecki o powierzchni 90 ha był nadal prowadzony przez oo. jezuitów do 1951,
kiedy gospodarstwo i zabudowania przejęło państwo, tworząc PGR. W 1. 90. majątek
wrócił do jezuitów.
M.
R. do końca swych dni mieszkała w Łukawicy. Tamże zmarła i została pocho
wana na miejscowym cmentarzu.
M.
R. wyszła za mąż za Michała Rostworowskiego h. Nałęcz (7.10.186220.07.1918), s. Feliksa i Marii z Chościak-Popielów. Dzieci nie mieli.
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Dok.: Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, Lw. 1857, s. 207; Bigo Ш<>. s. 113, 195; 1918, s. 97, 119,
166; Skorowidz dóbr, s. 106, 154; 182; Spis ziemian, woj. krakowskie, s. 38; M. z Rostworowskich Kory
tkowa. Pamiętnik, mps, s. 34; ( ikólniki Związku Rodziny Hr. Rostworowskich It. Nałęcz; Archiwum OO.
Jezuitów w Krakowie, księga nr 2177; M. Kozłowska, „Historia kaplicy w ( )strowie Szlacheckim", mps.
Stanisław Jan Rostworowski

ROSTWOROWSKI STANISŁAW KOSTKA h. Nałęcz (26.02.1901-1.09.1977)
— wł. maj. Wilga (pow. garwoliński) i Milejów (pow. lubelski). Syn ►Antoniego
(1871-1934) i Marii z Brezów. Ur. w Milejowie.
Rodzeństwo: zob. biogram >.Antoniego Rostworowskiego.
S. R. w 1912 spędził dłuższy czas na leczeniu choroby stawów w Göggingen w Au
strii. Czas ten wykorzystał na naukę języków: niemieckiego i angielskiego. W 1920
zdał maturę w Gimn. im. Stefana Batorego w Lublinie, po czym odbył studia rolni
cze w Poznaniu. 4.06.1927 za kwotę 60.000 dolarów USA nabył od Jana Ewangelisty
Czerkiewicza maj. Wilga. Zakup ten w znacznej części był sfinansowany przez je
go ojca Antoniego Rostworowskiego, a czwarta część tej kwoty pochodziła z wiana
żony. Gospodarka Wilgi była zdewastowana, a lasy wytrzebione. W czerwcu 1929
S. R. przystąpił do sprzedaży majątku za pośrednictwem Towarzystwa Eksploatacji
Terenów z Warszawy. Wilga została podzielona na 2532 działki rekreacyjne i dzięki
świetnie zorganizowanej reklamie udało się w ciągu trzech dni odsprzedać 1850 dzia
łek. Do Wilgi nic było jeszcze wówczas drogi z Warszawy. S. R. nabywcom posiadło
ści zorganizował dojazd wynajętym przez siebie statkiem ..Warneńczyk". Zobowiązał
się też współfinansować budowę drogi łączącej Garwolin z Warszawą przez Wilgę.
Ponadto przez uzyskanie 31.01.1930 z Sądu Okręgowego w Siedlcach zgody na nota
rialne wyłączenie z dóbr Wilga terenów leśnych o powierzchni ponad 1000 ha stał się
on prawnym założycielem istniejącego po dziś dzień Osiedla Klimatyczno-Wypoczy
nkowego w Wildze nad Wisłą. Część działek przekazano nieodpłatnie ZHP, Lidze
Inwalidów Wojennych WP oraz Kołu R o
dziców przy Państwowym Gimn. im. Zamo
yskiego w Lublinie. W związku z rezygnacją
Antoniego R. z objęcia rodowego Milejowa,
S. K. w 1931 stał się jego właścicielem i zarzą
dzał nim do 1944. Majątek wraz z folwarka
mi: Antoniów, Kia rów i Bilsko miał 2454 ha.
S. R. prowadził też Natalin (273 ha), należą
cy do jego siostiy. W 1938 swemu najmłod
szemu bratu Janowi przekazał 140 działek
w Wildze jako spłatę należnych mu udziałów
w Milejowie. Odziedziczonym majątkiem za
rządzał dobrze, choć niełatwo było mu się
borykać z następstwami ówczesnego kryzysu
ekonomicznego.
Zapatrywania miał konserwatywne, zbli
żone do poglądów Stanisława Koźmiana,
m.in. krytycznie nastawiony był do powstań.
W dworze milejowskim spotykało się wie
le wybitnych osób, stanowiących ówcze
śnie kwiat inteligencji ziemiańskiej, takich
SlanislawKostka Rostworowski
jak Władysław Studnicki, Adolf i Aleksan
z synem Janem
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der Bocheńscy, Tadeusz Breza, Edmund Moszyński, a syn Studnickiego, Konrad
atmosferę toczących się wieczorami przy kominku debat nazywał „uniwersytetem
milejowskim”. S. R. rzeczywiście cechowała bardzo szeroka gama zainteresowań,
począwszy od politycznych, poprzez kulturowo-historyczne, aż po ściśle naukowe.
Wiosną 1944 S. R. wyjechał do Warszawy, dokąd wywiózł archiwa rodzinne i cen
ne przedmioty. Wszystko to spłonęło podczas powstania, gdy on akurat przejściowo
przebywał w Pruszkowie. Udał się do Krakowa i tam nawiązał kontakt z Adamem
Ronikierem i powołanym przez niego Biurem Studiów. Ośrodek ten, chcący zacho
wać podległość wobec Rządu Londyńskiego, opowiadał się za zaprzestaniem walki
z Niemcami. Podczas okupacji otrzymał pozwolenie na dostarczanie żywności dla
obozu koncentracyjnego na Majdanku. Po nastaniu „władzy ludowej” S. К stał się
czynny politycznie w środowisku działaczy katolickich. Pomiędzy 20 IV a 3 V I 1945
odbyły się trzy spotkania osób z wpływowym wówczas Jerzym Borejszą, poszukują
cych jakichś rozwiązań politycznych. Przed wyborami 17.12.1946 S. R. był członkiem
licznej grupy działaczy katolickich, którzy zostali przyjęci przez prezydenta Bieruta.
Rezultatem tej audiencji było wyrażenie zgody na wydawanie dziennika katolickie
go. W tym czasie S. R. podzielał poglądy Aleksandra Bocheńskiego. Kandydował
z listy katolicko-społecznej do Sejmu Ustawodawczego, będąc na niej na drugim
miejscu po Bocheńskim. Otrzymał wystarczającą liczbę głosów, by wejść do Sejmu,
ale ponieważ wybory były sfałszowane, mandatu nie uzyskał. Został tylko zastęp
cą posła, bo taki status przewidywała ówczesna ordynacja wyborcza. W 1950 wraz
z dr Janem Frankowskim, szambelanem Sewerynem Dolańskim, prof. Leonem Halbanem, Pawłem Jasienicą i Andrzejem Micewskim wszedł do naprędce skleconego
przez władze państwowe zarządu Zrzeszenia Katolików „Caritas”. Celem Zrzesze
nia było przejęcie administracji nad siecią ośrodków opiekuńczych prowadzonych
przez rozwiązaną przez władze ludowe organizację kościelną „Caritas”. Ustąpił jed
nak z władz Zrzeszenia, gdy kardynał Adam Sapieha negatywnie ocenił nową orga
nizację. Wycofał się z wszelkiej działalności publicznej, ale nie łatwo mu było znaleźć
zatrudnienie. Pracował w Zakładach Mięsnych oraz w Zarządzie Miejskim w Krako
wie. Przeszedł na rentę i opiekował się chorą żoną. Po 1956 pisał w „Kierunkach”,
„Tygodniku Powszechnym”, „Przeglądzie Polskim i Obcym”.
Zm. w Lanckoronie pod Krakowem.
S. R. oż. 8 VH 1926 w Białaczewie z Marią Ludwiką z Broel-Platerów h. własne
go (11.12.1900-12.01.1972), c. Zygmunta i Anny z Brzozowskich h. Belina.
Ich dzieci: 1. Maria Izabela (ur. 4.08.1927), abs. Wyższej Szkoły Nauk Społecz
nych ze specjalnością dziennikarstwa na UJ w Krakowie i Szkoły Kosmetycznej
w Paryżu, wykładowca w Gimn. Państwowym Komisji Jeróme w Royes (Kanada-Montreal), specjalistka od fotografii artystycznej, organizatorka wystaw foto
graficznych; 2. Andrzej (ur. 24.12.1928 w Warszawie), pisarz, reżyser i producent
filmów religijnych w Montrealu, oż. 5.07.1959 w Lavardin (Loir-et-Cher) z Genevieve Pairault (ur. 2.04.1930 w Paryżu), c. Andre, senatora Republiki Francuskiej,
i Marie-Claire Liran, ich dzieci: 2.1. Maria (Marika) (ur. 29.04.1960 w Paryżu), abs.
Studium Komunikacji Uniw. Concordia w Montrealu, 1° voto w 1986 za bar. Jean
de Bony de Lavergne (ur. 21.03.1959 w Grenoble), ich dzieci: 2.1.1. Franęois N i
cole (ur. 1987), 2.1.2. Solene (ur. 1988), 2.1.3. Jean Marie (ur. 1990), 2.1.4. Helene
(ur. 1993), 2.1.5. Louis-Joseph (ur. 1995), 2.1.6. Chantal (ur. 1999); Maria R. 2°
voto za Emmanuelem Chalher (ur. 2.10.1971 w Gardonne), prawnikiem i ekono
mistą, z którym syn 2.1.7a. Raphael Challier Rostworowski (ur. 8.01.2004 w Grens);
2.2. Antoni (ur. 9.06.1965 w Paryżu), ukończył Wyższą Szkołę Filmową na Uniw.
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Concordia oraz Wyższą Szkołę Handlu w Montrealu, pracuje jako szef kompanii lot
niczej, najpierw oż. w 1993 w Montrealu z France Laliberte, ich dzieci: 2.2.1. Sophie
(ur. 1996), 2.2.2. Nicolas (ur. 1998), 2.2.3. Caroline (ur. 1999); Antoni R. powtór
nie oż. 10.07.2007 w Kanadzie z Anną Wiktorią z ks. Czetwertyńskich (ur. 6.09.1972
w Hamilton), córką Alberta i Elżbiety de Thulle, ich syn 2.2.4. Mathias (ur. 5.04.2008
w Montrealu); 3. Jan (18.11.1930 w Ujeździe-21.09.1981 w Nowym Jorku), mgr pra
wa UJ oraz dr prawa po studiach w Saarbrücken (Niemcy) i Harvard (USA), pra
cował jako radca prawny w walcowni firmy metalurgicznej Sendzimira, specjalista
od inwestycji finansowych amerykańskich w Europie i europejskich w Stanach, oż.
3.04.1961 w Nowym Jorku z Krystyną Links, ich syn 3.1. Peter Antoni Stanisław Rostworowski-Clark (20.04.1963 w Nowym Jorku-17.12.2003 w Nowym Jorku), abs.
Uniw. Corneli w Stanach Zjednoczonych, specjalista komputerowiec, zamieszkały
w Huston (Texas); 4. Elżbieta (ur. 5.02.1936), poślubiła 2.03.1957 w Krakowie Wła
dysława Dembińskiego h. Nieczuja (20.04.1929 w Nosalewie-13.10.1975 w War
szawie), s.
Stefana (1901-1974) i Krystyny z hr. Kwileckich h. Śreniawa odm.,
abs. WSH. w Warszawie, pracownika centrali handlowej „Copexim”; ich dzieci:
4.1. Marieta (ur. 3.04.1960 w Zabrzu), wł. w Montrealu firmy ubezpieczeniowej, od
15.08.1981 za Jerzym Brzozowskim h. Be lina (ur. 3.03.1952 w Agadirze), synem Ada
ma i Marii z Kaszowskich-Ilińskich h. Lis, abs. Byznes Administration w Montrealu,
ich dzieci: 4.1.1. Jan (ur. 1984 w Montrealu), 4.1.2. Elżbieta (ur. 1987 w Montrealu),
4.1.3. Marek (ur. 1993 w Monteralu); 42 . Joanna (ur. 6.04.1963 w Zabrzu), studia
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, dyr. Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego
w Warszawie, od 25.06.1983 w Warszawie za Mikołajem ks. Radziwiłłem h. Trąby
(ur. 11.03.1958 w Warszawie), synem Krzysztofa i Marii z ks. Czartoryskich h. Pogoń
Litewska, prezesem firmy Eko Park, ich dzieci: 4.2.1. Izabela (ur. 30.08.1984 w War
szawie), 4.2.2. Antoni (ur. 21.12.1986 w Warszawie), 4.2.3. Zofia (ur. 30.07.1988
w Warszawie); 4.3. Ignacy (ur. 20.02.1965), współwł. klubu i restauracji „Magel
lan” w Warszawie, oż. 18.06.1988 w Warszawie z Izabelą z ks. Radziwiłłów h. Trą
by (ur. 30.04.1964 w Johannesburgu), córką Ferdynanda i Nicole de Schoutheete
de Tervarent, ich dzieci: 4.3.1. Mikołaj (ur. 14.03.1990 w Warszawie), 4.3.2. Piotr
(ur. 14.08.1992 w Warszawie), 4.3.3. Stanisław (ur. 3.04.1994-4.12.1997 w Warsza
wie), 4.3.4. Jan (ur. 23.02.1996 w Warszawie), 4.3.5. Ignacy (ur. 11.07.1999 w War
szawie); 4.4. Anna (ur. 20.01.1976), od 27.06.1998 w Warszawie za Tomaszem
hr. Ronikierem h. Gryf (ur. 25.09.1971 w Krakowie), s. Marka i Bożeny z Ignatowiczów h. Nowina, abs. AE w Krakowie, ich dzieci: 4.4.1. Władysław (ur. 1.04.1999
w Warszawie), 4.4.2. Jan (ur. 19.09.2002 w Warszawie).
Dok.: J. Stablewski, Dzienniki, rkps, Biblioteka KUL, sygn. 389; Oświadczenie działaczy katoUckich,
„Rzeczpospolita” z 18 X I I 1945; Kuszenie katolików, „Polityka” 1990 nr 49; T. Górecki, „Powstanie Osied
la Klimatyczno-Wypoczynkowego Wilga nad Wisłą”, Wilga 1999 (mps. wposiad. S. J. Rostworowskiego);
S. J. Rostworowski (red.), Dardanele. Delegatura W iN za granicą (1946-1949), Wroclaw 2000, s. 539-541;
S. K. Rostworowski, Wilga, „Rocznik Mazowiecki” 2003, s. 199-214; Szkoła Lubelska, s. 369; Spis ziemian,
woj. lubelskie, s. 18.

Stanislaw Jan Rostworowski
ROZWADOWSKI JORDAN- TOMISŁAW h. Trąby (18.09.1841-17.10.1920),
wł. maj. Honiatyń i Luczyce (pow. hrubieszowski), Glinna (pow. brzeżański). Syn
Wiktora Leandra (1812-1858), wł. maj. Babin (pow. kałuski), i Emilii z Szymanow
skich h. Ślepowron (1820-1848).
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Rozwadowscy brali aktywny udział
w walce o niepodległość Polski. Dziad T. R.,
płk. Kazimierz R. (1755-1836) był brygadie
rem i dowódcą 8 p. ul. podczas insurekcji
kościuszkowskiej, ojciec Wiktor R. z brać
mi uczestniczyli w powstaniu listopado
wym. byli odznaczeni Krzyżami V.M: T. R.
z braćmi Bartłomiejem i Tadeuszem walczyli
w powstaniu styczniowym, ten ostatni zginął
w bitwie pod Tuczapami.
Rodzeństwo: 1. Tadeusz (1843-1863);
2. Bartłomiej (1846-1882). oż. z Marią
z Szymanowskich, ich dzieci zob. biogram
Wincentego R. (1878-1941): 3. Fran
ciszek (1848-1916). oż. z Marią z Wikto
rów (1854-1940). 3.1. Adam (1876-1957),
oż. Anną z Trzecieskich. ich dzieci: 3.1.1. Ur
szula (1909-2001). żona Tadeusza Mikułowskiego-Pomorskiego (1911-1983): 3.1.2. Jan
li >mislaw Jordan Rozwadowski
(1910-1990), oż. z Heleną z Cichowskich
(1910-1999); 3.2. Tomisław (1877-1897);
3.3. Władysław (1879-1935), oż. z Janiną z Olszewskich, ich dzieci: 3.3.1. Jadwiga
(1908-1917); 3.3.2. Krystyna (1919-1935); 3.3.3. Andrzej (1922-1943): 3.4. Jerzy
(1881-1966), oż. z Anną z Gołaszewskich (1886-1973), ich dzieci: 3.4.1. Helena
(ur. 1917), żona Ludwika Rulikowskiego (1913-1942); 3.4.2. Kazimiera (ur. 1919),
1° voto żona Tadeusza Rychłowskiego (1894-1946), 2° voto Henryka Zabłockie
go (1910-1992); 3.4.3. Stanisław (1920-2002), oż. z Teresą z Woyszkiewiczów;
3.4.4. Maria (ur. 1921), żona Romana Grocholskiego (1922-2010), syna ►Kazi
mierza G. (1890-1940); 3.5. Zofia (1886-1953), żona Ludwika Smoleńskiego, dzie
ci: 3.5.1 Anna, za Tadeuszem Milewskim (1906-1966); 3.5.2. Danuta, za Piątkiem;
3.5.3. Franciszka; 3.5.4. Ludwika (1910-1954), 1° voto za Wincentym Podleskim
( 1899-1965), 2° voto za Karolem Żeleńskim (1894-1969).
T. R. w 1852 został oddany do szkoły kadetów w Hamburgu nad Dunajem, póź
niej uczył się w Akademii Wojskowej w Wiener Neustadt i w Centralnej Szkole
Kawalerii w Wiedniu. Jako ppor. I p. uł. brał udział w bitwie pod Solferino (1859).
W 1862 widząc niechęć rządu austriackiego do Polaków, wystąpił z wojska. W 1863
T. R., Bolesław, Tadeusz i Bartłomiej R., przy udziale dalszych krewnych i przyja
ciół zorganizowali własnym kosztem oddział konny i przekroczyli granicę Królestwa
Polskiego, przystępując do powstania, i przekraczając granicę przystąpili do po
wstania; dowódcą został Tomisław. W Królestwie Polskim połączył się z oddziałem
Jana Ża IpIac hty-Za pa ło w icz a. Razem z oddziałem Jana Czerwińskiego (ok. 800 lu
dzi) wzięli udział w maju 1863 w bitwie pod Tuczapami, w której zginął Tadeusz
R. W lipcu i we wrześniu 1863 T. R. walczył pod Radziwiłłowem, Poryckiem i Bara
nimi Przetokami.
Po powrocie do Galicji gospodarował do 1870 w rodzinnym Babinie. W 1870 ku
pił maj. Honiatyń i tam zamieszkał. Później jeszcze dokupił następne majątki w oko
licy.
W 1885 T. R. został wybrany posłem do Rady Państwa z okręgu Żółkiew-RawaSokal. Mieszkając blisko granicy z Galicją pomagał unitom w przekraczaniu kordo
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nu, czym ściągnął ściągnął na siebie prześladowanie rządu rosyjskiego. Dn 4.05.1893
żandarmi otoczyli dom w Honiatynie, przeprowadzono rewizję, a choć nic podejrza
nego nie znaleziono, wręczono T. R. nakaz opuszczenia granic Cesarstwa. T. R. mu
siał sprzedać, bardzo niekorzystnie, majątki na terenie Królestwa. Pod koniec 1894
złożył Tomisław swój mandat poselski i przeniósł się do Lwowa. Przemieszkiwał też
w tym czasie u syna Tadeusza w Bukareszcie, i u synów Samuela i Wiktora w Bro
dach. W 1907 osiadł na stałe w Glinnej nad Strypą (pow. brzeżański), w majątku,
który odziedziczyli jego synowie i synowa Tadeuszowa po Zofii z hr. Komorowskich
Czechowieżowej. Tam zaskoczyła go I wojna światowa. W sierpniu 1914 wskutek
działań wojennych musiał opuścić Glinną. Po różnych przeprowadzkach w końcu
wrócił w maju 1919 do Lwowa, gdzie zm. Eksportacja jego zwłok na dworzec kole
jowy we Lwowie była wspaniałą manifestacją żałobną. Pogrzeb odbył się 20.10.1920
w Babinie.
T. R. był niewątpliwie najzdolniejszym z braci. Bardzo wiele czytał, dużo znał
ludzi, opowiadał bardzo żywo i był żywą kroniką. Interesował się historią rodzinną,
zbierał informacje i pamiątki, wypisy archiwalne. Wydał drukiem pamiętniki Anto
niego Rozwadowskiego (Lw. 1889). Pod koniec życia sam napisał bardzo obszerne
pamiętniki.
T. R. oż. w 1865 z Melanią z Rulikowskich h. Korab, córka Jana (1805-1877) i Zo
fii z Suffczyńskich h. Szeliga (zm. 2.08.1881). Ich synowie: 1. Tadeusz (19.05.186618.10.1928), gen. broni WP, szef Sztabu Generalnego, Inspektor Armii, Generalny
Inspektor Kawalerii, dyplomata, oż. w 1894 z Marią z hr. Komorowskich h. Kor
czak, córką Franciszka i Eleonory z Rulikowskich. Mieli troje dzieci: 1.1. Melania
(1898-1978), żona Władysława Horodyskiego (1898-1986), bezdzietna; 1.2. Józef
(1899-1984), od 1916 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Mödling
pod Wiedniem, w 1918 przybył do Krakowa na czele zorganizowanego przez siebie

Tomisław, Wiktor, Melania z Rulikowskich, Samuel i Tadeusz Rozwadowscy (od lewej)
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oddziału — umundurowanego i w pełni uzbrojonego, w 1919 brał udział w walkach
z Ukraińcami, W roku 1920 został odkomenderowany do Francji jako rzeczoznawca
w komisji zakupującej tam broń i amunicję, w 1922 wyjechał do USA celem konty
nuacji studiów technicznych i tam pozostał, odznaczony Krzyżem Walecznych i VM,
oż. z Irlandką, ich córka 1.2.1. Melania (ur. 1940); 1.3. Kazimierz (1906-1911);
2. Samuel (20.07.1867-15.07.1915), studiował w wyższej szkole wojskowej w Mäh
risch-Weisskirchen, a potem w Wojskowej Akademii Technicznej we Wiedniu, jako
dowódca dywizjonu 8 pułku dragonów zginął w bitwie pod Lenkowem nad Dnie
strem, oż. z Wilhelminą Teuber, ich dzieci: 2.1. Eugenia (1902-1903); 2 2 . Maria
(1904-1982), żona Ernesta Pieta, dzieci: 2.2.1. Elżbieta (ur. 1931); 2.2.2. Jadwiga
(ur. 1933), mąż Wanke, dzieci: 2.2.2.1. Alexander; 2.2.2.2. Marie; 22.2.3. Charlot
te; 2.2.3. Ernst (ur. 1939), jego dzieci: 2.2.З.1. Katharin (ur. 1967); 2.2.3.2. Anette
(ur. 1971); 2.3. Aleksander (1905-1942), oż. z Friederiką Kellersberg (1905-1942);
2.4. Jadwiga (1911-1958), żona Franza Ehrenhófera, ich dzieci: 2.4.1. Franz
(1945-2008), żona Elfriede Pansy, dzieci: 2.4.1.1. Thomas (ur. 1978); 2.4.1.2. Bar
bara (ur. 1980); 2.4.2. Josef (ur. 1947), żona Andrea Haas, dzieci: 2.4.2.1. Maria
(ur. 1982); 2.4.2.2. Andreas (ur. 1984); 2.4.3. Christine (ur. 1948), żona Hansela
Langera, ich dzieci: 2.4.З.1. Sophie (ur. 1985); 2.4.3.2. Valerie (ur. 1987); 3. Wik
tor (28.10.1869-1940), w 1890 ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej
w Wiedniu i jako ppor. został w 1895 skierowany do Instytutu Jazdy Konnej we
Wiedniu, który ukończył w 1897 z dyplomem wojskowego nauczyciela jazdy konnej.
W 1900 mianowany rtm. Służył w 13 p. uł. w Brodach i w Złoczowie. W 1907 wy
stąpił z wojska i gospodarował w odziedziczonym maj. Glinna. Po wybuchu wojny
światowej objął dowództwo lecznicy końskiej co wiązało się z często zmianą miejsca
pobytu — stosownie do wydarzeń frontowych. Urlopowany w 1916 został powoła
ny do urzędu odbudowy Galicji i zamieszkał w Krakowie. W 1918 wstąpił do WP,
odbył całe oblężenie Lwowa. W 1921 ze względów zdrowotnych przeszedł w stan
spoczynku jako ppłk i zamieszkał we Lwowie. W 1939 został wywieziony przez
Sowietów w głąb ZSRR, gdzie został zamordowany. Oż. z Anną von Seckendorf
(1873-1943), ich dzieci: 3.1. Maria (1897-1959), pielęgniarka podczas obrony Lwo
wa w 1919-1920, żona Kazimierza Zubera (1898-1961), geologa, dzieci: 3.1.1. Ka
zimierz (1929-2011), oż. z Krystyną Linde; 3.1.2. Andrzej (ur. 1933), prof. dr inż.,
członek PAN, oż. z Krystyną Swierz; 3.2. Antoni (1898-1921), brał udział w wojnie
z bolszewikami, zm. na tyfus w szpitalu w Baranowiczach; 3.3. Zofia (1899-1975),
pielęgniarka w 1. 1918-1920, od 1921 żona
Kazimierza Grocholskiego (18901940), w 1940 wywieziona w głąb ZSRR, wróciła do Polski w 1946, w 1. 60. wyje
chała do Kanady, zm. w Toronto; 3.4. Andrzej (ur. 1900); 3.5. Edward (1901-1930),
w 1918 uczył się w szkole kawaleryjskiej w Mährisch Weisskirchen, w listopadzie
przyłączył się do oddziału stryjecznego brata Józefa R., syna Tadeusza, gen., brał
udział w całej kampanii Armii Wschód w 5 pułku artylerii, odznaczony Krzyżem
Walecznych (dwukrotnie). Po wojnie skończył we Lwowie Wyższe Kursy Rolnicze
Jerzego Turnau’a. W 1929 wyjechał do Meksyku gdzie zm. po ciężkiej chorobie;
3.6. Wanda (1905-1994), pielęgniarka w Krakowie, w czasie okupacji niemiec
kiej w ZW Z-AK, żona Stefana Zachwieja (1901-1939), inż., ich dzieci: 3.6.1. Ta
deusz (1933-1979), oż. z Zofią z Grodzińskich, dzieci: 3.6.1.1. Anna (ur. 1964);
З.6.1.2. Andrzej (ur. 1969); 3.6.2. Maria; 3.6.3. Wanda.
Dok.: PSB, t. 32, s. 418-422; Kawalerowie VM, s. 279; U sta, t. 1, s. 888-889; inf. i dokumenty rodzinne.

(Red.)
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ROZWADOWSKI JORDAN- WINCENTY h. Trąby (22.01.1878-14.10.1941),
wł. maj. Babin (pow. kałuski) i Nowostawy (Starzawa) (pow. mościski). Syn Bartło
mieja (1846-1882), wł. maj. Babin, i Marii z Szymanowskich h. Ślepowron (184722.09.1922).
Rodzeństwo: 1. Jan Emanuel (6.08.18729.03.1935), współwł. Babina i Słobódki
(pow. kałuski), polityk endecki; 2. Zofia
(1874-1918), za Stefanem Dembińskim;
3. Aniela (1876-1969), za Wojciechem Ko
mornickim; 4-6. Zm. w dzieciństwie.
W. R. w 1896 zdał z odznaczeniem ma
turę w Gimn. Franciszka Józefa we Lwowie.
W 1.1896-1898 studiował rolnictwo w Niem
czech. W 1. 1899-1899 odbył jednoroczną
służbę w 13 p. uł. we Lwowie. Po zdaniu eg
zaminów oficerskich został w 1900 por. rez.
Od 1901 dzierżawił od swej ciotecznej
babki Anieli z Polanowskich Kielanowskiej maj. Kozłów (pow. kamionkowski).
W. R. był doskonałym organizatorem pracy,
doprowadził ten majątek, wcześniej zapusz
czony, do świetności. Podobnie było w Babi
nie (Babin — 738 ha, Słobódka — 473 ha)
Wincenty Jordan Rozwadowski
po zniszczeniach wojennych (1914-1920)
odbudował dom i folwark, zaprowadził duże gospodarstwo rybne i stadninę bydła
nizinnego. W 1929 kupił od Pawlikowskich kilkaset morgów łąk i zabagnionych nie
użytków z dóbr Starzawa. Do 1934 wybudował tam od podstaw gospodarstwo rybne
nazwane Nowostawy (ok. 600 ha stawów), sprowadzając wodę kanałem o długości
5 km z rzeki Wiszni, na której został zbudowany żelazobetonowy jaz. Gospodar
stwo w Nowostawach już po kilku latach okazało się bardzo dochodową inwestycją.
Tutejsze stawy stały się prawdziwym eldoradem dla myśliwych, polujących na naj
różnorodniejsze gatunki kaczek i innych ptaków wodnych. W. R. był również współ
właścicielem zakładów cukierniczych Zaleskiego we Lwowie, miał również udziały
w przedsiębiorstwach wydobywających ropę naftową na Podkarpaciu.
W. R. działał w Stronnictwie Narodowym, członkiem założycielem Rady Nadzor
czej Galicyjskiego Banku Ziemskiego, członkiem Galicyjskiego Tow. Gospodarczego
i członkiem Rady Nadzorczej Związku Gorzelnianego. Należał też do Zjednoczo
nych Kół Rolniczych, w których wykazawszy, jak dobrym jest gospodarzem na roli
i administratorem, miał ogólny mir i uznanie. Był członkiem założycielem Związku
Rodzinnego Jordan Rozwadowskich.
We wrześniu 1939 ze względu na zbliżające się wojska sowieckie musiał opuścić
ukochany Babin i udać się na Węgry, skąd z córką Nelą wyjechał do Francji do bra
tanicy Janki Filliol w Argentat. Zm. nagle na atak serca w Argentat-Correge we
Francji.
W. R. oż. w 1903 we Lwowie z Elżbietą z Kruszewskich h. Abdank, córką Win
centego, wł. dóbr Chorobrów (pow. brzeżański), wicemarszałka ziemi sokalskiej,
i Anny z Rybickich. Ich dzieci: 1. Bartłomiej (7.05.1904-1940), inż. rolnik, stu
diował w Poznaniu i w Berlinie, por. rez. ze względu na stan zdrowia nie został
zmobilizowany we wrześniu 1939, do wojny gospodarował w Nowostawach, tam
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Dwór w Babinie (po 1924)

w paź dzierniku 1939 został aresztowany przez NKWD, wywieziony i prawdopo
dobnie zamordowany w nieznanych okolicznościach, oż. z Anną z Jurystowskich
(1906-1991), miał dzieci: 1.1. Jadwiga (ur. 1931), żona Wojciecha Dembińskiego
(1916-1988); 1.2. Erazm (ur. 1934 we Lwowie), oż. z Anną z Haczewskich, ich sy
nowie 1.2.1. Wojciech; 1.2.2. Paweł; 1.3 Antoni Rafał (ur. 1934), oż. z Sitarz, ich
syn 1.3.1. Bartłomiej; 2. Anna (1905-1958), żona Edmunda Nieszkowskiego (1899-

Rezydencja Bartłomieja Jordana Rozwadowskiego w Nowostawach
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1972), ich synowie: 2.1. Krzysztof (1929-1990), oż. z Zofią z Wielopolskich, ich cór
ki: 2.1.1. Ewa (ur. 1965); 2.1.2. Anna (ur. 1965); 2.2. Piotr (ur. 1937), oż. z Margo
Nowaczyk (ur. 1942), ich dzieci: 2.2.1. Anna (ur. 1973); 2.2.2. Dominik (ur. 1977);
3. Tadeusz (1906-1982), we wrześniu 1939 jako oficer artylerii uczestniczył w bi
twie nad Wieprzem, tam ciężko ranny, odznaczony VM, oż. Janiną z Dembińskich
(1908-1989), córką Bronisława (1858-1939), prof. historii, a siostrą
Zbigniewa
D. (1898-1981), ich synowie: 3.1 Jacek (ur. 1933), oż. z Bogumiłą z Popowiczów
(ur. 1935); 3.2 Maciej (1936-1993), oż. z Ewą z Chrabałowskich (ur. 1945), ich dzie
ci: 3.2.1. Dominik (ur. 1967); 3.2.2. Tomasz (ur. 1969); 3.3. Marian, oż. z Barbarą
Prochottą, ich syn 3.3.1. Jacek (ur. 1976); 4. Maria (1909-1999), żona Stanisław
Wernickiego; 5. Wiktor (1912-1977), uczestnik kampanii wrześniowej, później we
Francji, działał w konspiracji, uwięziony przez Niemców 1942, po zakończeniu woj
ny mieszkał w Anglii, następnie w Szwajcarii, gdzie zm., oż. z Jadwigą z Downarowiczów h. Przyjaciel, córką Stanisława (1874-1941) i Jadwigi ze Szczuków, ich syn
5.1. Andrzej (ur. 1938), oż. z Barbarą z Krzeczkowskich, mieszkają w Anglii, ich
dzieci: 5.1.1. Teresa; 5.1.2. Paweł; 5.1.3. Michał; 6. Aniela (1913-1990), żona Jacka
Rozwadowskiego (1909-2003), syna Jana (1867-1935) i Zofii z Bogdanowiczów, ich
dzieci: 6.1 Anna (ur. 1948), żona Paula Cartona de Wiarta (1945-2007), ich dzieci:
6.1.1. Sophie (ur. 1970); 6.1.2. Fredrique (ur. 1971); 6.1.3. Emmanuelle (ur. 1975);
6.1.4. Nathalie (ur. 1978); 6.1.5. Adam (ur. 1987); 6 2 . Antoni, oż. Angelą M. Coyne, ich dzieci: 6.2.1. Natalie; 6.2.2. Mchael; 6.2.3. Lauren; 6.2.4. Alice; 7. Elżbieta
(1924-1989), żona Janusza Pieczkowskiego, mają dwóch synów.
Dok.: PSB, t. 32, s. 409-412; Spis ziemian, woj. stanisławowskie, s. 14; Lista, t. 1, s. 887-888; inf. i doku
menty rodzinne.

(Red.)
RUDZKI CEZARY h. Abdank, wł. maj. Jelcza (pow. miechowski) i Szarbia Zwierzy
niecka (pow. pińczowski). Syn Franciszka (ur. 1824), wł. maj. Jelcza, i Emilii ze Stolcmanów, wnuk Mikołaja (1790-19.10.1852), wł. maj. Jelcza, i Marii z Boroniów
(1802-16.04.1863) Ur. w Jelczy.
Rodzeństwo: 1. Wanda, za Gustawem Grodzińskim (1857-1918), inż., synem
•+ Władysława G. (1823-1908); 2. Julia, za Bolesławem Milkowskim, którego ojciec
Jan Apolinary M. stracił maj. Drozdy (pow. grójecki) za udział w powstaniu stycznio
wym.
C.
R. szkołę średnią ukończył w Krakowie, następnie miał studiować rolnic
two w Wiedniu. Później objął przekazany przez ojca maj. Szarbie (217 ha). Jelcza
wcześniej została sprzedana na wyposażenie sióstr. Część Szarbi rozparcelowano
i sprzedano okolicznym gospodarzom. Żona wniosła mu maj. Niezwojowice (174 ha)
(pow. miechowski). W 1934 przekazał Szarbię córce
Jadwidze, żonie
Wiesława
Żakowskiego. C. R. zm. w Szarbi.
C. R. oż. z Zofią z Jakubowskich h. Poraj, wł. maj. Niezwojowice.
Dzieci: 1. Elżbieta, panna; 2. Wanda za Strzelnickim; 2.1. Hanna, panna; 3.
Jadwiga (1906-?), za Wiesławem Żakowskim (1901-1989); 4. Zofia, za Szwarcenberg-Czernym, ich córka: 4.1. Janina, 1° voto Piotrowska, 2° voto Biel; 5. Maria, za
Olszyńskim, ich syn: 5.1. Andrzej.
Dok.: Lista członków TR, s. 61; Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 20.

Halina Karbownicka, Antoni Arkuszewski
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RYKACZEWSK1 LEON h. Dołęga (18.04.1883-12.1939), współwł. maj. Suszewo
(pow. lipnowski), rolnik. Syn Cypriana (zm. 20.04.1885), wł. maj. Bądzyn (pow. mławski),
i Marii z Nadratowskich h. Nabram (zm. 28.10.1915) z Przeradza Małego (pow. mław
ski). Ur. w Bądzynie nad Wkrą.
Rodzina L. R. wywodziła się z Rykaczewa w pow. ciechanowskim. Dziadek L. R.,
Jan Łukasz R. oż. z Marią z Rostkowskich
h. Dąbrowa był ostatnim z Rykaczewskich
gospodarującym w rodzinnym gnieździe. Brat
ojca, Zefiryn osiadł w Mieszkach Wielkich
(pow. ciechanowski), a Cyprian gospodaro
wał w Bądzynie, majątku swej siostry Karoliny
Kowalskiej. Po jej śmierci stal się właścicielem
tego majątku. W 1863 wziął udział w powsta
niu styczniowym na północnym Mazowszu.
Rodzeństwo: 1. Maria Magdalena (188021.01.1905).
L.
nie. Do gimnazjum uczęszczał w Płocku.
Po ukończeniu nauki praktykę rolną odbył
w maj. Łochów należącym do Kurnatow
skich. W 1904 wdowa po Cyprianie wraz
z dziećmi Marią i Leonem sprzedała Bądzyń, a zakupiła Parzeń (pow. płocki) od
Konstantego Jabłońskiego. Tutaj osiadła
Leon Rykaczcwski (1920)
wraz z dziećmi. L. R. podejrzany o dzia
łalność niepodległościową został aresztowany przez władze niemieckie i osadzony
w więzieniu. Pozostawiony bez gospodarza majątek podupadł. Po powrocie z wię
zienia sprzedał więc Parzeń i zakupił mniejszy maj. Żukowo (pow. płocki) (162 ha)
z dóbr Ludomira Wernika.
W 1920 L. R. zaciągnął się do tworzonego w Płocku 4 szwadronu 201 Ochotni
czego P. Szwoleżerów, z którym walczył w sierpniu na froncie. Po zakończeniu wojny
L. R. wrócił do Żukowa, gdzie czekała go odbudowa gospodarstwa po zniszczeniach.
W 1925 wraz z rodziną przeniósł się do Suszewa maj. swojej żony. Należał do ZZ.
Chętnie włączał się w prace społeczne na rzecz okolicznych włościan. Był prezesem
Kółka Rolniczego w Ostrowitem, prowadził szkolenie gospodarzy z zakresu hodowli
zwierząt i uprawy roślin, współpracował z proboszczem ks. Józefem Gołembiowskim
w Akcji Katolickiej, wspomagał go w budowie Parafialnego Domu Katolickiego.
W czerwcu 1937 uczestniczył z żoną w pielgrzymce ziemiańskiej na Jasną Górę.
Dn. 24.10.1939 na podstępnie zorganizowanym przez Niemców zebraniu ziemian
w Lipnie L. R. został aresztowany i wraz z innym ziemianami po krótkim pobycie
w więzieniu we Włocławku został przewieziony do obozu w Rudau k. Królewca.
Ostatni list od L. R. rodzina otrzymała w połowie grudnia 1939. Informował w nim,
że przewożą ich w inne miejsce, o którym zawiadomi w następnym liście. Ale list ten
już nigdy nie doszedł.
Aresztowanie i zmordowanie ziemian pow. lipnowskiego przez hitlerowców, zo
stało upamiętnione tablicą z nazwiskami pomordowanych, ufundowaną przez Zbig
niewa R., syna L. R. Tablica umieszczona jest na ścianie przy wejściu do zakrystii
kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
106

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

R.

w Lipnie. W dn. 1.06.2000 tablicę odsłonił i poświęcił J. E. ks. bp. Roman Andrzejew
ski krajowy duszpasterz rolników. Odczytał nazwiska zamordowanych (Władysław
Bejger, Wacław Dmochowski, Wincenty Bobrzeniecki, Jerzy Dramiński, Włady
sław Duszyński, Bernard Duszyński, Witold Duszyński, Marian Górecki, Bolesław
Grochulski, Bohdan Juszkiewicz, Stanisław Karnkowski, Władysław Kawęczyński,
25H- Stanisław Landie, Jan Linowski, Władysław Lipczyński, Czesław Majer, Włady
sław Niedźwiedzki, Jan Mieczyński, Eugeniusz Olszewski, Jerzy Ostrowski, Julian
Paterkowski, Roman Petlik, Eugeniusz Pomirski z synem, Artur Rutkowski, Leon
Rykaczewski, Bronisław Turant, Wincenty Turant, Janusz Tymieniecki, Wojciech Ty
mieniecki, Stanisław Wielgus i Józef Żychliński), odmówił modlitwę w ich intencji,
a w przemówieniu podkreślił zasługi ziemian dla kraju, społeczeństwa i kultury pol
skiej. W imieniu pomordowanych ziemian lipnowskich został ofiarowany dla kościo
ła w Lipnie portret papieża Jana Pawła II ufundowany również przez Zbigniewa R.
L. R. dn. 26.11.1921 w kościele parafialnym w Lipnie wziął ślub z Heleną Jadwigą
z Maciejowskich h. Ciołek (15.12.1899-20.12.1969), abs. Żeńskiego Gimn. Realnego
Władysławy Aspis we Włocławku. Po aresztowaniu L. R., żona wraz z synem Zbig
niewem została wyrzucona z majątku i pozbawiona środków do życia. Podjęła pracę
w ogrodnictwie w Płocku, a syn Zbigniew zbiegł do GG i pracował w charakterze
magazyniera w polskim maj. Tokary (pow. sokołowskim).
Ich syn: 1. Zbigniew Włodzimierz (ur. 19.04.1925 w Żukowie), pseud. Wir, żoł
nierz AK, odtworzonego szwadronu I I P Uł. Legionowych, świadectwo dojrzałości
otrzymał 10.07.1945 w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Małachowskiego w Płocku,
abs. Wydz. Medycyny Weterynaryjnej UWr. (15.11.1950), w czasie studiów należał
do PSL (Stanisława Mikołajczyka). Początkowo pracował jako kierownik Państwo
wego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt w Aleksandrowie Kujawskim (1951-1956),

Helena z Maciejowskich Rykaczewska (1918)
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następnie był kierownikiem Woj. Lecznicy dla Zwierząt w Toruniu, w 1990 przeszedł
na emeryturę. Był czł. NSZZ Solidarność. W dn. 12.09.1959 oż. z Izabelą Katarzyną
Stec (ur. 23.03.1928), mgr farmacji, abs. UWr., ich dzieci: 1.1. Tomasz (ur. 1.07.1960),
lekarz weterynarii, abs. AR we Wrocławiu; 1.2. Zbigniew Adam (ur. 3.09.1961),
mgr. inż. budownictwa lądowego, abs. PWr.; 1.3. Wojciech (ur. 19.05.1963), mgr far
macji, abs. Śląskiej AM.
Dok.: Spis obywateli, s. 109; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 61; Lista, t. 1, s. 905; AP w Mławie; Urząd
Stanu Cywilnego w Lipnie i Brudzeniu; inf. i wspomnienia rodzinne.

Zbigniew Rykaczewski
SALMONOWICZ KAROL h. Szaszor (15.09.1864-6.07.1916), współwł. maj. Podziśnie (pow. brasławski). Syn Zygmunta (29.09.1828-26.04.1886), wł. maj. Podziśnie,
i Konstancji z Gromackich (Gromadzkich) h. Oksza (zm. 2.06.1919), wł. maj. Szykszniewo (pow. wołkowyski). Ur. w Podziśnie.
Podziśnie pozostawało w ręku Salmonowiczów od 1767, kiedy dobra kupił Domi
nik Salmonowicz, sędzia kapturowy pow. brasławskiego, od Aleksandra i Eleonory
z Rudnickich Czapińskich. Po Dominiku majątek posiadał jego syn Jan (ur. 1746),
następnie wnuk Wincenty, sędzia pow. brasławskiego, a od 1869 było dziedzictwem
prawnuka Zygmunta, ojca J. S. Ok. 1882 Podziśnie obejmowało 2246 ha, w tym
1767 ha lasów i 415 ha ziemi uprawnej.
Rodzeństwo: zob. biogram »^Józefa Salmonowicza (1879-1941).
K.
S. ukończył szkołę realną w Wilnie, następnie w 1.1883-1888 studiował rolnic
two na Polit, w Rydze. W Rydze był czł. korporacji Arkonia. Po stud iach gospod arowa!
w Podziśnie, w lidze (ligajcie lub Hryczkowszczyzna w pow. nowoaleksandrowskim)
i Janinie (pow. bobrujski). Ten ostatnie dobra położone w gub. mińskiej należały do
rodziny męża siostry K. S., Marii.
K. S. był dyr. Wileńskiego Banku Handlowego.
K.
S. oż. z Stefanią z Rzewuskich h. Krzywda (rozw.), ich córka 1. Maria
(28.03.1902-29.07.1944), za Tomaszem Parczewskim h. Nałęcz (26.12.1882-1943),
abs. Polit. Ryskiej (1903-1908, wł. maj. Staszkuniszki (pow. wileński), synem Ignace
go, ich dzieci: 1.1. Maria (ur. 2.08.1925), za Józefem Mierzejewskim; 1.2. Krzysztof
Ignacy (ur. 23.09.1926); 1.3. Mikołaj (12.1929-08.1939).
Dok.: Janicki, t. 2, s. 91, 236; R. Aftanazy, liga i Posiń. Dwie nieznane rezydencje polskie w Inflantach,
„Przegląd Wschodni”, t. 9, 2004, z. 1, s. 215-218; SGKP, t. 3, s. 193; E. Romer, Dziennik 1914-1923, t. 1,
W. 1995, s. 405; H. Korwin-Milewski, Siedemdziesiąt lat wspomnień, P. 1930, s. 107, 375, 376; Minejko,
Wspomnienia z lat dawnych, W. 1997, s. 140; inf. Dobromily Rzyskiej.

(Red.)
SALMONOWICZ JÓZEF h. Szaszor (1879-1941), wł. maj. Podziśnie (pow. bra
sławski). Syn Zygmunta (29.09.1828-26.04.1886), wł. maj. Podziśnie, i Konstan
cji z Gromackich (Gromadzkich) h. Oksza (zm. 2.06.1919), wł. maj. Szykszniewo
(pow. wołkowyski). Ur. w Podziśnie.
Rodzeństwo: 1. Karol (1864-1916); 2. Maria, za Janem Skarbek-Kiełczewskim
h. Abdank, maj. Janin (pow. bobrujski), ich dzieci: 2.1. Aleksander; 2.2. Jan; 2.3. Ka
rol; 2.4. Irena (1893-1984), za Marianem Baehrem h. Ursus (1879-1943); 2.5. Zofia
(1898-1942), za Januszem Tukałło h. Śreniawa, wł. maj Ościukowicze (pow. wilejski), ich dzieci: 2.5.1. Jan (1924-1983), oż. z Jadwigą z Targowskich; 2.5.2. Magdale
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na (1926-1988), za Lechem Adamczykiem; 2.5.3. Konstanty (ur. 1929), prof. dr nauk
med., senator III RP, oż. z Marią z Chełkowskich (ur. 1929), córką ^ Franciszka
(1899-1939); 3. Zofia (1867-1939), za Witoldem Szachno h. Radwan, wł. maj. Run
dany (pow. lucyński — Łotwa), ich dzieci: 3.1. Zygmunt; 3.2. Wiktor; 3.3. Alfred
(1900-1930), oż. z Heleną Brynk, ich córka 3.3.1 Regina (ur.1925), za Janem Klimą;
3.4. Maria (1889-1979), za Antonim Zabielskim, ich dzieci: 3.4.1 Jerzy (ur.1927),
oż. z Elżbietą z Zachertów; 3.4.2 Stanisław (ur.1928-2004), oż. z Lidią z Rogow
skich; 3.4.3 Stefan (ur. 1932), oż. z Krystyną Nitka; 3.5. Janina, za Szymonem Wy
rzykowskim; 3.6. Zofia; 4. Helena, za Bronisławem Umiastowskim h. Roch, maj.
Berdowszczyzna (pow. lidzki), ich dzieci: 4.1. Krystyna, za Witoldem Goławskim;
4.2. Aleksandra; 4.3. Jadwiga; 5. Anna (zm.1905), za Michałem Wołłowiczem h. Bo
goria z Mściża (pow. borysowski), ich dzieci: 5.1. Eustachy, 5.2. Anna (ur. 1898),
za Stefanem Ciecierskim h. Rawicz (1894-1981), ich dzieci: 5.2.1. Zofia, za Jerzym
Bławdziewiczem; 5.2.2. Izabela (1923-2008), za Andrzejem Fudakowskim; 5.2.3. R e
nata, 1° v. za Ernestem Binderem, 2° v. za Juanem Serranem; 5.3. Izabella, za Ksawe
rym Strawińskim; 6. Izabella (1877-1901).
J.S. nauki początkowe pobierał w domu, a do gimnazjum uczęszczał w Wilnie,
skąd za sprzeciwianie się rusyfikacji został wydalony z wilczym biletem. Szkołę śred
nią ukończył w Wyborgu, a następnie podjął studia w Wyższej Szkole Rolniczej
w Dublanach, które ukończył z dyplomem w 1899.
W czasie I wojny światowej został zmobilizowany i pracował przy wyrębie la
sów w Finlandii. Po wojnie wielkim wysiłkiem odbudował zniszczony przez Niem
ców i bolszewików majątek: Widze (500 ha), Folwark (115 ha) i Podziśnie (423 ha).
J. S. był czł. Kresowego ZZ i zakładał kółka rolnicze. Za pracę społeczną na wsi
w okresie międzywojennym został odznaczony Krzyżem Zasługi.
Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski
17.09.1939 J. S. z rodziną opuścił Podziśnie z zamiarem przekroczenia granicy litew
skiej J. S. i jego brat Leon udali się do zaprzyjaźnionej rodziny Mikulicz-Radeckich
w maj. Kozaczyzna (pow. święciański). Tam zostali aresztowani przez NKWD i osa
dzeni w piwnicach starostwa w Brasławiu, gdzie przebywali do ok. połowy 1940, a na
stępnie zostali przewiezieni do więzienia w Berezweczu k. Głębokiego, mieszczącego
się w dawnym kościele i klasztorze oo. bazylianów. Po ataku Niemców na ZSRR
w czerwcu 1941 więźniowie zostali wymordowani, a do dzisiejszego dnia nieznane są
miejsca ich pochówku.
J. S. w 1905 oż. z Anną z Benisławskich (12.08.1886-7.07.1970) h. Pobóg, córką
Leona (1846-1935) i Józefy z Benisławskich, wł. maj. Istra (pow. lucyński — Łotwa).
W czasie kiedy J.S. i brat Leon więzieni byli w Brasławiu, żona Anna, aby być
bliżej męża i syna, wynajęła mieszkanie u pp. Narbuttów w Brasławiu i stamtąd
13.04.1940 została wywieziona do Kazachstanu (rejon Mamlutka, wieś Bezkamyszka, następnie Kaługino). Do Polski wróciła w maju 1946, zamieszkując na przemian
u córek Janiny i Izabeli w Puławach i we Wrocławiu.
Dzieci: 1. Leon (1906-1941), abs. Gimn. im. Zygmunta Augusta w Wilnie w 1926
i PLw.; 2. Zofia (1908-2001), abs. Gimn. SS. Nazaretanek w Wilnie i Szkoły Gosp.
w Snopkowie k. Lwowa, żona Romualda Prewysz-Kwinto (ur. 15.10.1896), mjr WP,
więźnia Murnau, ich dzieci: 2.1. Krzysztof (ur.1934), oż. z Jadwigą z Kwileckich, ich
córka 2.1.1. Zofia (ur.1967), za Olivierem Vaissaire, ich dzieci: 2.1.1.1 Eleonora; 2.1.1.2
Stanisław; 2.2. Agnieszka (ur.1936), za Jerzym Szumańskim, ich dzieci: 2.2.1. Krysty
na (ur.1960), za Philippe Vacherem; 2.2.2. Anna (ur.1961), za Jeanem-Christophem
Bodineau; 2.2. Helena (ur.1962), za Vincentem Tournecouillert; 3. Janina (ur. 1910),
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abs. Gimn. SS. Nazaretanek w Wilnie (1929), abs. Institut Franęais de Varsovie (19301931) oraz Faculte de Lettres Universite de Grenoble (1932) i Kursu Ogrodniczego
przy Wydz. Rolnym UJ w Krakowie w 1935, inż. ogrodnik, za Julianem Dutkiewi
czem, abs. Szkoły Rolniczej w Czernichowie, ich dzieci: 3.1. Andrzej (ur. 1935), abs.
Wydz. Prawa UW, oż. po raz pierwszy z Joanną z Lenckich, ich dzieci: 3.1.l a. Woj
ciech (ur.1961), prawnik, oż. się z Joanną z Szymborskich, ich synowie: 3.1.1M. Rafał;
3.1. l a .2. Michał; 3.1.2a. Paweł (ur.1965), oż. się z Katarzyną z Prętkopowiczów, ich
córka: 3.1.2M. Anastazja (ur. 1989); Andrzej Dutkiewicz oż. po raz drugi z Bożeną
z Badowskich, ich syn: 3.1.3b. Piotr (ur. 1975), oż. z Urszulą z Przygodzkich, ich córka
3.1.3b.l. Olga; 3.2. Anna (ur. 1940), mgr inż. rolnik, abs. SGGW, za Andrzejem Rzyskim, kpt. Żeglugi Wielkiej, ich dzieci: 3.2.1. Dobromiła (ur.1975), historyk, abs. UG,
historyk sztuki, abs. UMK; 3.2.2. Julia (ur.1976), ekonomista, abs. UG, za Michałem
Porzezińskim, elektronikiem, abs. PG; 3.2.3. Stanisław (ur. 1976), geograf, abs. UG;
4.1zabela (1913-1991), abs. Gimn. ks. A. Czartoryskiego w Wilnie, za Zygmuntem
Ruszczycem, prof. zootechniki WSR we Wrocławiu, ich dzieci: 4.1. Anna (ur.1943);
4.2. Zygmunt (ur. 1943), oż. po raz pierwszy z Anną z Musiałów, ich dzieci: 4.2.P.
Piotr; 4.2.2a. Marcin; Zygmunt Ruszczyć (ur. 1943) oż. po raz drugi z Birutą z Zielkiewiczów; 4.3. Jadwiga (ur.1945); 4.4. Danuta (ur.1952), za Krzysztofem Kaczmarskim,
ich syn 4.4.1. Łukasz (1975), oż. z Joanną ze Zwierzyńskich; 4.5. Krystyna (ur.1952).
D ok .: Alfabitnyj spisok kovenskoj gubernii, s. 285; Dublany 1855-1909, s. 7; Lista, t. 1, s. 915; E . R om er,
Dziennik 1914-1923, t. 1, W. 1995, s. 2 2 7 , 4 0 3 , 6 0 9 , 615; H . K o r w in -M ile w sk i, Siedemdziesiąt lat wspo
mnień, P. 1930, s. 107, 375, 376; J. M in ejk o , Wspomnienia z lat dawnych, W. 1997, s. 140; Spis członków
Kresowego Związku Ziemian, W. 1938, s. 19; Woreyd Almanach 1928, s. 341.

Dobromiła Rżyska
SIWIŃSKI MIECZYSŁAW (14.11.1891-30.03.1966), wł. maj. Maszów Dolny
(pow. krasnostawski), rolnik. Syn Edwarda (1853-1941), dzierżawcy maj. Celejów
(pow. puławski), i Amelii z Zarębskich (1863-1913).
Rodzeństwo: 1. Janina, za Wacławem Czerwińskim; 2. Helena, za Henrykiem
Czerwińskim, wł. maj. Gutanów (221 ha) (pow. puławski), kupiony w 1928 od Win
centego Zagórskiego; 3. Maria, za Romanem Czerwińskim.
M.
S. ukończył gimn. w Lublinie, studiował w rolnictwo w Lipsku i w SGGW
w Warszawie. Był uczestnikiem strajków szkolnych w 1905. W 1918 wstąpił do woj
ska, służył w 7 p. uł., brał udział w walkach na froncie wschodnim. Kampanię 1920
odbył, na początku, w Brygadzie Jazdy Ochotniczej mjr Feliksa Jaworskiego, uczest
nicząc w uderzeniu znad Wieprza, po zdobyciu Białegostoku, ponownie, w 7 p. uł.
brał udział w walkach w rejonie Druskiennik i pod Lidą.
Po wojnie gospodarował w dzierżawionym od rodziny Klemensowskich maj. Ce
lejów, później, jako współwł. z Henrykiem Czerwińskim, a następnie w maj. Maszów
Dolny (250 ha). Maszów był gospodarstwem rolno-hodowlanym, z wyspecjalizowa
nymi kierunkami uprawy: buraków cukrowych, chmielu i przejściowo tytoniu. Jed
nym z kierunków działalności gospodarczej była hodowla krów rasy holenderskiej
i sprzedaż mleka.
W okresie międzywojennym M. S. był czynny społecznie, m.in. zainicjował bu
dowę szkołę powszechnej w Maszowie, wspierając organizacyjnie i materialnie tę
budowę, współpracował z władzami samorządowymi, popierając i wspierając mate
rialnie działalność kulturalną i oświatową, uczestniczył w budowie i organizowaniu
mleczarni w Płonce.

110

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

Po wybuchu wojny w 1939 oraz w czasie okupacji, M. S. udzielał pomocy i schro
nienia uciekinierom, wysiedlonym i ukrywającym się. Współpracował z organizacja
mi podziemnymi (ZW Ż-AK i miejscowe BCh), był czynny w RGO.
Po reformie rolnej w 1944 aresztowany wraz z żoną i osadzony w więzieniu
w Krasnymstawie — po interwencji byłych pracowników, zwolnieni zostali z wię
zienia na początku 1945. Pod koniec 1945 pracował kolejno w Stacji TraktorowoMaszynowej w Leszczynie Księżym (pow. płocki), w Gospodarstwie Hodowlanym
w Goślubiu (pow. łęczycki), w PGR w Ełku, PGR w Waplewie (pow. sztumski) oraz,
do końca życia, w Państwowej Stadninie Koni w Sobocie (pow. łowicki).
M.
S. oż. z Krystyną z Arlitewiczów (5.10.1897-27.03.1984), córką Józefa, dyr.
„Szkoły Lubelskiej” w Lublinie (1907-1930), i Marii z Bobrów. Krystyna S. uczę
szczała do Szkoły Komercyjnej Żeńskiej A. Wareckiej w Warszawie, świadectwo do
jrzałości uzyskała w 1917 po eksternistycznym egzaminie w Ośmioklasowym Męskim
Filologicznym Zakładzie Naukowym im. Staszica w Lublinie. Po wojnie uzupełniła
wykształcenie, zdobywając średnie wykształcenie pedagogiczne z kwalifikacjami do
nauczania muzyki w przedmiocie gry na fortepianie. Pracowała jako nauczycielka
w szkole muzycznej w Ełku oraz udzielała indywidualnych lekcji gry na fortepianie.
Na rencie od 1960.
Ich dzieci: 1. Ryszard (9.02.1920-6.04.1985), abs. gimn. w Krasnymstawie, studia
techniczne podjął na PW na Wydz. Elektrycznym, po wojnie abs. PŚ w Gliwicach,
mgr inż. elektryk, pracował w górnictwie, na emeryturze od 1976. W czasie okupacji
przebywał w maj. Maszów, pomagając w gospodarstwie, uczestniczył w tajnym nau
czaniu, w konspiracji czynny od marca 1940 (ZW Z-AK) pseud. „Korczak”, ukoń
czył konspiracyjny kurs podchorążych, w partyzantce w 9 p.p. brał udział w akcjach
zbrojnych, w tym w walkach w Puszczy Solskiej, oż. z Aliną z Korzeniowskich, cór
ką Bohdana i Wandy z Noakowskich. Ich dzieci: 1.1. Krzysztof, abs. PŚ, mgr inż.
górnik, pracuje w swoim zawodzie w Katowicach; 1.2. Maria, abs. UŚ, mgr psycho
logii, pracuje w swoim zawodzie w Katowicach, żona Marquardta,; 2. Ewa (19231928); 3. Jerzy (ur. 21.11.1926), abs. Gimn. im. J. Zamoyskiego w Lublinie, abs. PŚ,
mgr inż. elektryk, doktoryzował się w tej samej uczelni, pracował w hutniczych biu
rach projektowych oraz w WSI w Opolu (obecnie Polit. Opolska), na emeryturze od
1992. W czasie okupacji, od stycznia 1944 w AK, pseud. „Łozina”; oż. z Lidią z Bielakowskich (27.03.1934-25.051996), córką Mirosława i Marii z Kudłów. Ich córka
(pasierbica): 3.1. Aldona Wyrzykowska, za Styczyńskim, ukończyła średnią szkołę
pielęgniarską i Technikum Dentystyczne, pracuje jako technik dentystyczny w Gli
wicach; 4. Marek (24.03.1932-30.10.1988), ukończył Liceum Sztuk Plastycznych
w Warszawie, początkowo studiował historię sztuki na KUL, następnie malarstwo
w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi oraz w ASP w Warszawie. Pracował
jako instruktor terapii zajęciowej oraz organizując i prowadząc szkolenia artystycz
ne w ogniskach plastycznych przy domach kultury, na rencie inwalidzkiej od 1978,
oż. z Jadwigą z Sykuterów, córką Józefa i Jadwigi z Daranowskich. Ich dzieci: (pa
sierb) 4.1. Jarosław Kamieński, abs. UW, mgr filologii polskiej, pracuje jako dzien
nikarz; 4.2. Dorota, abs. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, mgr pedagog,
pracuje w swoim zawodzie w Braniewie, za Badowskim.
Dok.: P. Czuba, I. Wojtol, Walczyli na ziemi krasnostawskiej, W. 1979, s. 110; R. Siwiński, Wspomnienia
mps; Z. Klukowski, Dziennik z lat okupacji, Lublin 1958, s. 446,460; J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią
partyzantów, Lublin 1987, s. 32, 61,123, 144, 207, 234, 249; Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 20.

Jerzy Siwiński
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SKIBNIEWSKI ALEKSANDER BRONISŁAW STANISŁAW h. Ślepowron
(2.11.1868-26.10.1942), wł. maj. Hliboka (pow. serecki na Bukowinie). Syn Bronisła
wa (23.05.1830-27.06.1904), wł. maj. Dunajowce i innych w pow. uszyckim na Podo
lu, maj. Balice (pow. przemyski), i Olgi z hr. Dzieduszyckich (8.06.1844-13.05.1931).
Ur. w Dunajowcach.
A. S. pochodził z gałęzi Skibniewskich h. Ślepowron osiadłych w I poł. XIX w.
na Podolu w zaborze rosyjskim. Ojciec A. S., Bronisław 1.07.1874 nabył w Galicji od
Henryka Łączyńskiego dobra Balice, w których osiadł z rodziną w 1880 po przyjęciu
poddaństwa austriackiego (1876).
Rodzeństwo: 1. Domicela (14.05.1865-10.08.1880); 2. Antoni (15.11.18661943), oż. w 1898 w Lipnikach z Elżbietą z Bielskich h. Jelita, zamordowany w 1943
w swoim majątku w Ulicku (pow. Rawa Ruska); 3. Wiktoria (1872-1873); 4. Anie
la (24.01.1873-1944), 11.08.1892 za Leonem Horodyskim h. Korczak (1868-1927);
5. Tadeusz (4.10.1874-6.06.1883); 6. Ludwik (1876-1962), oż. 4.02.1905 w Krakowie
z Felicją z hr. Dębickich (1881-1967), ich dzieci: 6.1. Honorata (ur. 1906); 6.2. Olga
(ur. 1907); 6.3. Aniela (ur. 1908); 6.4. Ludwika (ur. 1909); 7. Stefan Leon (9.06.187814.10.1941), ksiądz, wikariusz generalny archidiecezji Korfu, protonotariusz apostol
ski, prof. filozofii chrześcijańskiej UJK; 8. Dominik Mariusz (20.04.1881-27.09.1939),
jezuita, prof. Instytutu Orientalnego w Rzymie, historyk, zamordowany przez wojska
sowieckie w Przyłbicach pod Lwowem; 9. Władysław (24.01.1884-1940), wł. maj. Ba
lice, oż 19.06.1909 z Anną z hr. Dzieduszyckich (1887-1984).
A. S. po ukończeniu szkoły oo. jezuitów w Tarnopolu i Gimn. im. św. Jacka w Kra
kowie, uczęszczał na Wyd. Prawa UJ i Uniw. w Grazu, gdzie też uzyskał doktorat
z prawa, studiował również rolnictwo w Wiedniu (1889). Po ojcu odziedziczył dobra
Hliboka (Hlyboka) na Bukowinie. Jego ojciec nabył je w 1892 od ks. Adama Sapiehy.
A. S. został w 1911 wybrany posłem na Sejm Bukowiny.
A. S. zm. w Hliboce i tam został pochowany.

Pałac w Balicach
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Pałac Skibniewskich w I lliboce (1925)

A.S. oż. w 1903 w Zbydniowic z Zofią z Horodyńskich h. Korczak (26.10.18841.12.1949), córką Zbigniewa (19.02.1851-19.06.1930), wł. maj. Zbydniów (pow. tar
nobrzeski), i Marii z Podleskich h. Bogoria (26.07.1861-23.02.1933). Potomstwo:
1. Bronisław Maria (13.03.1905-1989); 2. Zbigniew Maria Jan (19.04.1906-1940),
aresztowany przez Sowietów podczas przekraczania granicy z GG, zaginął; 3. Maria
Aniela (20.11.1907-13.10.1984), za Józefem Ostaszewskim (17.10.1904-19.12.1989),
synem Stanisława i Anieli z Sękowskich, wl. maj. Klimkówka (pow. sanocki), ich
dzieci: 3.1. Antoni (ur. 1934), oż. z Małgorzatą z Łukaszewskich (ur. 1934). dzieci:
3.1.1. Jan (ur. 1964), żona Emiko Fujita. ich dzieci: 3.1.1.1. Mariko Sofia (ur. 2003);
3.1.1.2. Kai Aleksander (ur. 2008); 3.1.2. Katarzyna Maria (ur. 1965). żona Ludwiga
Sierosławskiego (ur. 1959). dzieci: 3.1.2.1. Jan (ur. 1989): З.1.2.2. Anna (ur. 1994):
3.1.2.3. Ida (ur. 1999): З.1.2.4. Antonia (ur. 2001): З.1.2.5. Carola (ur. 2001):
3.1.3. Maria (ur. 1970): 3.1.4. Michał (ur. 1972). oż. z Marią Ruiz López. ich córka
3.1.4.1. Karolina: 3.2. Zofia (ur. 1935). za Tadeuszem Krzyżanowskim (1928-2012):
3.3. Anna (ur. 1944). żona Wacława Mendysa (ur. 1942). ich dzieci: 3.3.1. Ja
kub (ur. 1974). oż. z Wiolettą z Marciniaków (ur. 1973). dzieci: 3.3.1.1. Mikołaj
(ur. 1997); 3.3.1.2. Urszula (ur. 1999); 3.3.1.3. Maciej (ur. 2001): 3.3.2. Małgorzata
(ur. 1975); 3.3.3. Agnieszka (ur. 1979); 3.4. Maria (ur. 1947). za Januszem Toma
szewskim (ur. 1947). ich dzieci: 3.4.1. Michał (ur. 1975). oż. z Agnieszką z Lorensów
(ur. 1981). dzieci: 3.4.1.1. Alicja (ur. 2006); 3.4.1.2. Mateusz (ur. 2008): 3.4.2. Bogu
sław (ur. 1976). dzieci: 3.4.2.1. Katarzyna (ur. 2004); 3.4.2.2. Małgorzata (ur. 2006):
3.4.3. Anna (ur. 1978). za Jarosławem Szmydem, ich dzieci: 3.4.3.1. Julia (ur. 2006):
3.4.3.2. Karol (ur. 2009): 4. Antoni Maria Józef (15.01.1909-1937): 5. Krystyna
Maria Wiktoria (14.09.1910-1999). za Witoldem Szwedzickim (1915-1984): syn:
5.1. Tadeusz (ur. 1948). oż z Marią ze Zborowskich (ur. 1948): dzieci: 5.1.1. Kata
rzyna (ur. 1974). mąż Matthew Tindall (ur. 1975). ich syn: 5.1.1.1. Olek (ur. 2005);
5.1.2. Mateusz (ur. 1979); 6. Władysław (1912-1987); 7. Anna (ur. 1916).
Dok.: Archiwum rodzinne Skibniewskich, Kr. 1912. s. 210-225: PSB, 1. 3S. s. 143-145. 146-147: Brzozow
ski, Studia, s. 165; Lista, 1. 1, s. 943-945; inf. rodzinne.
Jan Ostaszewski
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SLASKI KAZIMIERZ h. Grzymała (4.03.1867-5.02.1924), wł. maj. Boszczynek
(pow. pińczowski). Syn
Juliusza Joachima (1836-1916) i Julii Gawrońskiej h. Ra
wicz (1837-1872). Ur. w Broniszowie (pow. pińczowski).
Rodzeństwo: zob. biogram
Juliusza Joachima Śląskiego (1836-1916).
K. S. został jako dziecko osierocony przez matkę i wychowywał go ojciec i jego
druga żona Helena z Woynarowskich (1856-1927). Ukończył szkołę rolniczą w Czer
nichowie k. Krakowa (1887) razem z bratem
Juliuszem. Pod koniec XIX w. kupił
za posag żony maj. Boszczynek (460 ha) z nowym, wybudowanym przez poprzednie
go właściciela obszernym murowanym dworem. Wziął również w dzierżawę sąsiedni
maj. Głuchów (pow. pińczowski). Był zamiłowanym hodowcą koni, świetnym jeźdźcem i doświadczonym rolnikiem. Gospodarował racjonalnie i doprowadził swój
majątek do wysokiej kultury rolnej. Boszczynek wyróżniał się też w okolicy stylowo
urządzonym dworem, połączoną z salonem oranżerią pełną egzotycznych roślin i za
dbanym parkiem.
K. S. był człowiekiem towarzyskim, darzonym ogólnym szacunkiem i zaufaniem,
zarówno przez sąsiadów ziemian, jak i przez okolicznych drobnych rolników. Dużo
czasu poświęcał na pracę społeczną. Był m.in. założycielem i prezesem Tow. Rolni
czego w Kazimierzy Wielkiej, sędzią granicznym dla trzech gmin i organizatorem
wystaw rolniczych. Zm. w pełni sił na atak serca.
K. S. oż. z Sabiną z Włodków h. Prawdzie (1872-1952), córką Szczęsnego i Jad
wigi z Podoskich h. Junosza z Rusinowa na Mazowszu. Szczęsny W. (1838-1885) był
wł. maj. Kabaki (pow. prużański), skonfiskowanego przez carat za jego udział w po
wstaniu 1863, w którym pod pseud. Samucha dowodził dużym oddziałem, w latach
1865-1867 był oficerem we francuskim korpusie interwencyjnym w Meksyku, a po
powrocie do kraju wł. maj. Trzcienica (pow. jasielski).
Sabina S. prowadziła dom i z zamiłowaniem zajmowała się ogrodem i oranżerią,
zaś po śmierci męża administrowała z córką Marią Katarzyną i jej mężem Władysła
wem Radwanem całym majątkiem do 1945.
Dzieci: 1. Gabriela (1897-1983), za Józefem Tatomirem h. Sas (1894-1962),
dzierżawcą od ordynacji Wielopolskich w Chrobrzu maj. Młodzawy (pow. koniecki),
ich dzieci: 1.1. Gabriela; 1.2. Janusz; 2. Paulina (1898-1900); 3. Paweł (1901-1942),
oż. z Marią z Łanuchów, ich dzieci: 3.1. Kazimierz (1929-2004), lekarz ginekolog;
3.2. Marian (ur. 1930), rolnik; 3.3. Zofia (1933-1999), za Marianem Włodarskim;
4. Maria Katarzyna (1906-1996), za Władysławem Radwanem h. własnego (19001968), współwł. maj. Rawałowice (pow. proszowski), gdzie zamieszkała po przejęciu
Boszczynka na reformę rolną, ich synowie: 4.1. Stanisław; 4.2. Kazimierz; 4.3. Ja
nusz; 4.4. Andrzej; 4.5. Władysław.
Dok.: Brzozowski, Dzieje, s. 160; Spis ziemian, woj. kieleckie, s. 18, 22; L. Śląski, Wspomnienia (rkps);
J. Śląski, Pamiętnik (rkps); J. Włodek, Feliks-Szczęsny-Adam-Jan Włodek h. Prawdzie (rkps); Wspo
mnienia i dokumenty rodzinne.

Michał Śląski
SLASKI JULIUSZ h. Grzymała (7.01.1869-7.03.1937), wł. maj. Skórczów (pow. piń
czowski), rolnik. Syn *+ Juliusza Joachima (1836-1916) i Julii z Gawrońskich h. Ra
wicz (1837-1872). Ur. w Broniszowie (pow. pińczowski).
Rodzeństwo: zob. biogram
Juliusza Joachima Śląskiego (1836-1916).
J. S. dzieciństwo spędził w rodzinnym Broniszowie. Ukończył szkołę rolniczą
w Czernichowie k. Krakowa (1887) razem z bratem Kazimierzem. Początkowo był
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właścicielem, później rozparcelowanego fol. Romanów (pow. pińczowslci), a następ
nie wieloletnim dzierżawcą dóbr lcs. Marii Ogińskiej w Rogowie (pow. pińczowslci).
W 1911 kupił od rodziny żony maj. Skórczów (250 ha) i gospodarował tam do końca
życia. W Skorczowie był stary dwór z początku XIX w., w parku zaś stała późnorenesansowa kaplica, pierwotnie ariariska, wybudowana w 1616. J. S. był doświadczonym
rolnikiem i dobrym administratorem, toteż gospodarstwo w Skorczowie prowadził
wzorowo.
J. S. poślubił Klementynę z Kośmiriskich h. Lubicz (1875-1945), córkę Juliana
i Felicji z Borkowskich. W czasie okupacji Klementyna S. została usunięta przez
Niemców ze Skorczowa i zamieszkała w Kazimierzy Wielkiej. Zm. po wojnie w Kra
kowie.
Dzieci: 1. Maria (1897-1963), po 1945 pracownik Biblioteki Czartoryskich w Kra
kowie, 2. ** Stanisław (1898-1971), 3. Jarosław (1905-1951).
Dok. zob. biogram ■►Kazimierza Śląskiego.

Michał Śląski
SROCZYŃSKI IZASŁAW h. Nowina (6.07.1877-23.12.1937), wł. maj. Seroki-Lisice
oraz fol. Ludwików (pow. sochaczewski). Syn Bronisława (9.05.1844-1900) i Izabelli
z Bieleckich (1858-1895). Ur. w Bolesławiu (pow. Dąbrowa Tarnowska).
Rodzeństwo: 1. Anna (1875-1958), za
Janem Łękawskim h. Pobóg, cukrownikiem;
2. Michał Stefan (1878-1929), przemysło
wiec naftowy; 3. Franciszek (zm. ok. 1920),
żył i zm. w Rosji; 4. Zofia (1882-1961), za
Bronisławem Sabatem, prof. dr med., ren
tgenologiem; 5. Adam Jan (1883-1912);
7. Tadeusz (1885-1961), architekt.
Początkowe nauki pobierał J. S. u pry
watnych nauczycieli, a następnie zdał ma
turę w gimnazjum w Tarnowie. Po tragicznej
śmierci ojca w 1900 zaczął pracować w borysławslcim przemyśle naftowym, a następnie
założył, wspólnie z bratem Michałem, włas
ną firmę naftową, która nieźle prosperowała.
W czasie I wojny światowej służył w woj
sku austriackim i dosłużył się w 1917 rangi
lept. (lept. rez. WP z 1.06.1919). Na początku
lat dwudziestych I. S. wycofał się ze spółki
naftowej, kupił zdewastowany maj. ziemski
Serolei (428 ha) w niedługim czasie dopro
wadził go do bardzo dobrego stanu. Dzięki
uzyskanym kredytom, majątek został zme
liorowany i wyposażony w maszyny, specjali
zując się w produkcji zbożowej nasiennej elit
i superelit oraz buraczanej i warzywniczej.
I. S. był aktywnym członkiem ZZ, a w latach
trzydziestych wszedł do Zarządu Głównego
Izasław Sroczyński
jako wiceprezes. Był też radcą okręgowym
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Dwór w Serokach

TKZ w Warszawie. Zm. nagle w pełni sił w Serokach i pochowany został na cm. pa
rafialnym w Pawłowicach.
Po śmierci I. S. zarząd mająlkn przejęła wdowa Albina S.. gdyż wszystkie dzieci
jeszcze kończyły studia. Po ustaniu działań wojennych w kampanii wrześniowej 1939,
dwaj starsi synowie po powrocie z wojny pomagali matce w gospodarstwie, a dołą
czył do nich wkrótce młodszy syn Andrzej zwolniony z oflagu. Dwór serocki podczas
okupacji niemieckiej stał się azylem dla bardzo wielu osób. Był stale przepełniony,
przygarniając rodziny znajomych i nieznajomych z różnych dzielnic Polski. Przez pe
wien czas nawet przechowywano tam dwóch jeńców angielskich, zbiegłych z niewoli
niemieckiej. Ziemianom w Sochaczewskiem dała się we znaki banda „Kuby”, grasu
jąca pod szyldem GL. Napadała nocami na dwory, w których nie było w tym czasie
niemieckiego kwaterunku, rabując wszystko, co było do wzięcia. Seroki przeżyły kil
kanaście takich napadów, podczas których zrabowano mieszkańcom całą biżuterię
oraz odzież i żywność, stosując groźby i nawet tortury. Wobec niepewnej sytuacji
wojennej, rodzina w 1941 przeprowadziła notarialny podział dóbr Seroki pomiędzy
czworo dzieci, spadkobierców Izasława, zapewniając wdowie dożywocie i pozosta
wiając w jej rękach zarząd majątku. Nie uchroniło to bynajmniej w lutym 1945 od
przejęcia majątku na rzecz Skarbu Państwa na podstawie dekretu o reformie rolnej
i wyrzucenia właścicieli. Albina S. wysiedlona w styczniu 1945 z dziećmi i wnukami
towarzyszyła córce, zięciowi na Ziemiach Odzyskanych i później w Warszawie. Zm.
w Warszawie i została pochowana na cm. parafialnym w Pawłowicach, w grobowcu
rodzinnym Sroczyńskich obok swego męża.
Maj. Seroki w 1945 został rozparcelowany na 5-hektarowe działki, inwentarz
i maszyny oraz wyposażenie rozkradziono, nowo założony sad zaorano, a budynki
gospodarskie rozebrano. W zabytkowym pałacu urządzono oddział szpitala psychia
trycznego z Tworek, co go uchroniło od kompletnej dewastacji; później miano tam
stworzyć ośrodek motoryzacyjny rekreacyjno-szkoleniowy, ale do tego, mimo roz
poczętych prac nie doszło z braku środków. W 1989 pałac został kupiony przez pry
watną osobę z Warszawy, a starania spadkobierców byłych właścicieli o odzyskanie
rodzinnego domu nie zostały uwzględnione.
I. S. w 1910 oż. z Albiną z Duninów z Głębowic (24.05.1890-18.09.1972).
Dzieci: 1. Stanisław (18.12.1911-1.08.1944), inż. mechanik, abs. gimn. w Zako
panem, abs. PG (1939), ppor. artylerii w 1939, później osiadł w Serokach i poma
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gał matce, żołnierz ZW Z-AK pseud. „Skirmunt”, zginął w powstaniu warszawskim
podczas ataku na siedzibę gestapo w Al. Szucha, jako dowódca 2 drużyny 1111 plu
tonu dywizjonu „Jeleń”, zwłok nie odnaleziono; 2. Michał (6.01.1914-1961), ppor.
w 7 p. ul. w Mińsku Mazowieckim, był wyróżniającym się zawodnikiem w sporcie
jeździeckim, po udziale w kampanii wrześniowej 1939 udało mu się uniknąć nie
woli i gospodarował w Serakach. Podczas powstania 1944 jako por. AK pseud.
„Nowina” dowodził szwadronem dywizjonu „Jeleń”. Wycofał się w Lasy Kabackie,
a następnie przeszedł do Puszczy Kampinoskiej, gdzie gromadziły się resztki od
działów AK. W październiku 1944, podczas próby przejścia w rejon Kielecczyzny,
oddziały AK zostały zatrzymane przez Niemców i rozbite pod Jaktorowem. Michał
uniknął niewoli, ale musiał nadal się ukrywać. Po zakończeniu działań wojennych
osiadł w Łodzi i podjął pracę w rolnictwie. Zorganizował ośrodek jeździecki w Lućmierzu k. Łodzi, gdzie był trenerem i czynnym zawodnikiem w tym sporcie. Zm.
w wyniku nieszczęśliwego wypadku na zawodach jeździeckich i został pochowany
w Łodzi. W 1941 oż. z Danutą z Mierzejewskich (zm. 1980) i miał z nią trójkę dzie
ci: 2.1. Dorota; 2 2 . Teresa; 2.3. Szymon; 3. Andrzej (1916-1978), ukończył w 1939
Wydz. Prawa UW, ciężko ranny (stracił oko) w kampanii wrześniowej, jako pchor.
w 7 p. uł., dostał się do niewoli niemieckiej, ale został zwolniony, jako inwalida i po
magał matce w gospodarstwie serockim. W powstaniu warszawskim brał również
udział w ramach dywizjonu „Jeleń”, był ponownie ranny i cudem uniknął śmierci. Po
wojnie, jako uzdolniony muzyk zarabiał na utrzymanie, grając na pianinie w łódzkich
kawiarniach. Zdał egzamin adwokacki i podjął praktykę w zespole. Wskutek odnie
sionych podczas wojny obrażeń długo chorował i zm., pochowany w Łodzi. W 1950
oż. z Haliną z Banasewiczów h. Ślepowron, adwokatką, z którą miał syna 3.1. Sta
nisława; 4. Felicja (1918-1972), ukończyła Gimn. im. Cecylii Plater w Warszawie
w 1936, a następnie studia ekonomiczne na WSH w 1939. Podczas okupacji miesz
kała z rodziną w Warszawie i tam przeszła powstanie, po którego upadku poprzez
obóz w Pruszkowie znalazła się w Serokach, które wobec nieobecności właścicieli,
znalazły się pod zarządem niemieckim. W połowie stycznia 1944 Seroki leżące na
trasie ofensywy wojsk radzieckich i polskich przeżyły ciężkie chwile. Nowa władza,
która nadeszła wraz z wojskiem przeprowadziła reformę rolną, usuwając z maj. wła
ścicieli. Felicja wraz z mężem i maleńkimi dziećmi znalazła początkowo schronienie
w Łowiczu, następnie w Łodzi, a potem wraz z matką i dziećmi wyjechała na Ziemie
Odzyskane do Tolkmicka k. Elbląga, gdzie jej mąż uruchamiał fabrykę przetwór
stwa owocowo-warzywnego, a następnie kopalnie ściółki torfowej. Pracowała jako
księgowa, a po przeniesieniu się do Warszawy w 1953 zdała egzaminy na dyplomo
wanego biegłego księgowego i uzyskała specjalizację w tej dziedzinie, będąc wysoko
cenionym ekspertem i kierując finansami dużych przedsiębiorstw państwowych. Zm.
w pełni sił zawodowych i została pochowana na cm. Powązkowskim w Warszawie.
W 1940 wyszła za Jana Ostrowskiego h. Tępa Podkowa, inż. chemika i miała z nim
dwoje dzieci: 4.1. Joanna (ur. 1941) i 4.2. Maciej (ur. 1943).
Dok.: Rocznik ofic. rez. 1934, s. 281, 840; Rocznik ofic. 1939, s. 151, 693; Kawaleria polska, s. 3; Lista, t. 1,
s. 983; Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 65.

Jan Ostrowski
TRAUTSOLT ANDRZEJ (14.11.1893-1982), wł. maj. Żdżary (pow. Włodzimierz
Wołyński), rolnik. Syn Emanuela (1859-1931), i Jadwigi ze Staniszewskich (ur. 1861
w Suwałkach). Ur. w Libawie.
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Prapradziadek A. T , Johann (1790-1864), architekt i budowniczy, w 1805 przy
był na tereny zaboru pruskiego z Brandenburgii. Wnuk jego Emanuel urodził się
w Warszawie i ukończył Wydz. Prawa UW, odbył praktykę zawodową w Suwałkach,
a następnie pełnił funkcję sędziego Sądu Okręgowego w Libawie i w Rydze, gdzie
zmarł i tam został pochowany na cm. rzymsko-katolickim.
Rodzeństwo: 1. Antoni (1899-7.11.1970), dyr. w Biurze Projektów „Miasto Pro
jekt” w Warszawie, oż. z Niną z Iwanowów (zm. 13.01.1978).
A. T. początkowo uczył się w szkole handlowej w Libawie, w 1. 1911-1918 ukoń
czył rolnictwo na Polit. Ryskiej, następnie kontynuował studia na Uniwersytecie
Łotewskim w 1920. W czasie pobytu w Rydze był aktywnym członkiem korporacji
„Arkonia”; jego bliskim kolegą z tego okresu był Władysław Anders. W czasie stu
diów rolniczych odbywał dwukrotnie praktyki w dobrach Potockich w guberni ki
jowskiej (1915-1916). Jako ochotnik brał udział w kampanii 1920. Po demobilizacji
osiadł na stałe w Polsce i podjął pracę agronoma w majątkach hr. Ostrowskiego na
Suwalszczyźnie. W 1926 zakupił od Skarbu Państwa majątek w Żdżarach (380 ha).
Gospodarstwo było bardzo zaniedbanie i wymagała dużych nakładów finansowych.
Po kilku latach ciężkiej pracy nowy właściciel doprowadził go do bardzo dobrego
stanu i dużej rentowności. Plany na przyszłość zniweczyła wojna.
W 1939 A. T. wraz z liczną rodziną cudem uniknął deportacji w głąb Rosji. Po wy
buchu wojny sowiecko-niemieckiej i zajęciu tych terenów przez Niemców pozwolono
mu dalej prowadzić majątek, lecz warunki jakie się wytworzyły nie były sprzyjające.
W 1943 wyniku działalności band UPA musiał z rodziną opuścić Żdżary. Początkowo
wyjechał do Lwowa, a następnie w Kieleckie, gdzie zastał go koniec wojny. Po wojnie
przejął w ramach rekompensaty za majątek zostawiony na Wschodzie gospodarstwo
poniemieckie w Tłokach k. Wolsztyna (90 ha), w którym gospodarował prawie 20 lat.
Następnie oddał je w zarząd państwowy w zamian za emeryturę.
A. T. zm. w Wolsztynie i tam został pochowany.
A. T. oż. z Marią z Marmusów, ich dzieci: 1. Tadeusz (1928-1982); 2. Jadwiga
(ur. 1930), za Jankowskim; 3. Hanna (ur. 1932), księgowa; 4. Marian (1934—1976),
oż. z Janiną z Andrzejewskich; 5. Zbigniew (ur. 1937), mgr ekonomii, mieszka
w Wolsztynie.
Dok.: Janicki, t. 2, s. 275.

Tadeusz Trautsolt
TRZCIŃSKI JÓZEF EDWARD WOJCIECH h. Rawicz (25.10.1888-9.11.1939),
wł. maj. Kołdrąb (pow. żniński), Świerkowiec (pow. mogileński). Syn Józefa
(19.07.1841-26.03.1918), wł. maj. Ostrowo (pow. strzeliński), i Heleny z Prądzyńskich. Ur. w Ostrowie.
Rodzeństwo: 1. Juliusz (26.08.1880-12.10.1939).
J.T. po skończeniu gimnazjum (Inowrocław i Bydgoszcz) studiował rolnictwo
w Monachium. Po powrocie z zagranicy gospodarował w Kołdrąbie (557 ha), z któ
rego jednak w 1913 został wywłaszczony przez komisję kolonizacyjną. W 1914 J.T
kupił Świerkowiec (353 ha).
J.T. był w Poznańskiem i na Kujawach znanym działaczem społecznym i poli
tycznym. W czasie powstania wielkopolskiego pełnił funkcję członka Rady Robotniczo-Żołnierskiej oraz wiceprzewodniczącego Pow. Rady Ludowej w Mogilnie.
W 1.1920-1922 był radcą w Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu. W okresie
międzywojennym zajmował także stanowiska: prezesa Kółka Rolniczego, prezesa rady
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nadzorczej Banku Ludowego, przewodniczącego powiatowego zarządu Kasy Chorych,
członka Wydziału i Sejmiku Powiatowego, członka rady nadzorczej Spółdzielni „Rol
nik”, Rady Powiatowej i Powiatowego Komitetu do Walki z Bezrobociem w Mogilnie.
Był także członkiem Rady Głównej Wielkopolskiego Tow. Kółek Rolniczych w Po
znaniu, członkiem zarządu Tow. Gimnastycznego „Sokół” i zarządu Tow. Powstańców
i Wojaków w Mogilnie oraz wiceprezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.
Przyczynił się do znacznego rozwoju kółek rolniczych na Kujawach i Pałukach.
Politycznie J.T. związany był początkowo z Chrześcijańską Demokracją i pełnił
w niej funkcję prezesa organizacji powiatowej w Mogilnie i wiceprezesa w Poznaniu.
W latach trzydziestych przeszedł do Stronnictwa Narodowego. J.T. był fundatorem
ołtarza i figury w klasztorze w Mogilnie.
J. T. został aresztowany przez Niemców na początku wojny, został wraz innymi
Polakami zamordowany w lasach miradzkich k. Strzelna. Miejsce pochowania nie
jest znane.
J.T. oż. dn. 29.09.1936 z Wandą z Filisiewiczów (10.10.1900-17.07.1983), pocho
dzącej z Mogilna z zamożnej rodziny kupieckiej o patriotycznych tradycjach. Wan
da T. ukończyła szkołę muzyczną i udzielała lekcji gry na fortepianie. W listopadzie
1939 została wysiedlona przez Niemców z córką do GG i zamieszkała w Częstocho
wie. W 1945 wróciła do Świerkowca, skąd natychmiast została usunięta przez wła
dze PRL. Osiadła w Katowicach, gdzie po skończeniu kursu laborantek medycznych
podjęła pracę w laboratorium.
Dzieci: 1. Maria (1.08.1937 w Poznaniu — 7.10.1994), dr lekarz pediatra, abs.
Śląskiej AM, współtwórca i dyr. pierwszego na Śląsku społecznego dziennego ośrod
ka rehabilitacyjno-wychowawczego dla dzieci upośledzonych umysłowo w Katowicach-Giszowcu, członek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, od 1993 posłanka Unii Demokratycznej na Sejm RP, zginęła tragicznie
w wypadku samochodowym na „zakopiance” podczas podróży służbowej (posel
skiej), od 7.07.1962 żona Lucjana Fajfrowskiego, fizyka.
D ok .: Güter-Adressbuch, s. 293; H . Ł a d a , Towarzystwo Rolnicze Inowroclawsko-Strzelińskie i organizacje
ziemiańskie na Kujawach, P. 1988, s. 6 0 -6 1 ; Lista, t. 1, s. 1 0 7 2 -1 0 7 3 ; Spis ziemian, woj. poznańskie, s. 49;
B . P aw lak, To ja, jestem z Wami, „ G a zeta W y b o rcza ” z 1 8 .10.1994; in f. rodziny.

Maria Trzcińska-Fajfrowska (T.E.)
TYSZKIEWICZ ZOFIA z HORWATTÓW h. Pobóg (zm. 1919), wł. dóbr Gruszławki (pow. telszewski), współwł. maj. Barbarów (pow. rzeczycki), córka Alek
sandra (zm. 1888), wł. maj. Barbarów, i Klotyldy z Wołodkowiczów h. Radwan
(ur. 10.04.1810).
Rodzeństwo: 1. Aleksander (1831-1879), marszałek szlachty gub. kijowskiej,
oż. z Jadwigą z Gieczewiczów h. Leliwa; 2. Felicja, za Karolem hr. Grabowskim
z Ostaszyna (1829-1893); 3. Jadwiga (1836-1916), za Hieronimem Kieniewiczem
h. Rawicz z Dereszewicz (1820-1911).
Z. T. wychowała się pod czujnym okiem dobrych nauczycieli w zakrojonym na
pańską stopę Barbarowie, w pałacu wzniesionym przez jej ojca w 1850, gdzie nie tyle
przywiązywano wagę do szlacheckiej tradycji, ile do robienia interesów. Największy
dochód w tym czasie przynosiły w majątku smolarnie, „a ucisk pracowników zjednał
sobie legendarną smutną sławę”. Po zniesieniu poddaństwa „ten fatalny przemysł
istniał na mniejszą skalę, a kosztując drogo z powodu braku rąk na głębokim Polesiu,
mniej przynosił dochodów”.

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

119

Według świadectwa współczesnych Z. T. była niezbyt ładna, wychowana na ro
mansach francuskich, jednak odznaczała się żywą inteligencją, zdrowym rozsądkiem
i smykałką do załatwiania spraw, a w przyszłości do prowadzenia interesów handlo
wych, tudzież efektownego pomnażania dóbr majątkowych.
Z. T. w 1860 poślubiła swojego kuzyna ze strony Wołodkowiczów, Józefa hr. Ty
szkiewicza (1835-29.04.1891). Pozornie ulegała kaprysom i wojskowym rozkazom
męża, nad którym jednak górowała wytrwałością i nieustępliwością, kiedy szło o ad
wokatów, rządców, plenipotentów. „Wesoła, pogodna, równego usposobienia i dużej
siły woli zasłynęła z talentów praktycznych, dzięki którym powiększyła tak wielką
Tyszkiewiczowską fortunę”. Urodziła 12 dzieci (4 zmarło w niemowlęctwie bądź we
wczesnym dzieciństwie). Po nabyciu i przebudowaniu nowej rezydencji rodzinnej
w Kretyndze i przeniesieniu się tam z rodziną na stałe, zorganizowała przy pałacu
szkółkę dla dzieci służby majątkowej, Sama jednak mało zajmowała się domem i wła
snymi dziećmi, gdyż czas spędzała głównie na objeżdżaniu folwarków, załatwianiu in
teresów oraz pielęgnowaniu męża, który ostatni dziesiątek lat życia spędził na wózku
inwalidzkim. Nieodłączna jego towarzyszka i pielęgniarka, łagodna i optymistyczna,
potrafiła stanowczo przeciwstawić się wielu przeciwnościom losu i w odróżnieniu od
swojego męża, zawsze wierzyła, że Polska będzie wskrzeszona. W przeciwieństwie
do swoich starszych sióstr, po odziedziczeniu dużych połaci młodych lasów i ziemi
po przedwcześnie zmarłym bracie nie sprzedała ich, lecz traktowała je jako pewną
lokatę kapitału w celu zabezpieczenia dzieciom przyszłości, a czas pokazał, że miała
rację.
Po śmierci męża (1891), oprócz prawa do dożywotniego przebywania w pałacu
w Kretyndze i korzystania z dóbr majątkowych Gruszławki (pow. telszewski), miała
w swojej pieczy fol. Dorbiany (pow. telszewski) i Gruże (pow. poniewieski). W Połądze, przekształconej przez syna Feliksa w kurort nadmorski, była właścicielką licz
nych willi („Pojata”, „Grażyna”, „Szwajcarka”, „Morskie Oko”, „Bałtyk”, „Romeo”
i „Julia”, „Mohort”), przeznaczonych do wynajęcia bogatym letnikom. Sama w okre
sie letnim mieszkała we własnej willi „ Zofia”. Wyznając starą Tyszkiewiczowską
zasadę: „Świećcie na bezdrożach życia” ufundowała w kościele miasteczka Połąga
neogotycki ołtarz z białego marmuru i co roku przeznaczała do dyspozycji probo
szcza określoną sumę pieniędzy nie tylko na niezbędne renowacje, ale i potrzeby
najbiedniejszych parafian. Do opieki nad ubogimi sierotami, rówieśnikami jej córek,
zangażowała swoje dziewczynki już w wieku szkolnym. Musiały z nimi dzielić się na
wet kieszonkowym otrzymywanym od niezbyt hojnych rodziców.
Po śmierci męża mieszkała w Kretyndze z synem
Aleksandrem i jego rodziną,
zajmując połowę pałacu. Prowadziła osobne gospodarstwo. W określone dni i go
dziny przyjmowała zainteresowanych w pałacowej kancelarii. Miała własną admi
nistrację, służbę i kucharzy. Po zorganizowaniu w 1907 przy Tow. Przyjaciół Nauk,
z aktywnym udziałem jej dzieci, Muzeum Nauki i Sztuki w Wilnie, udostępniła bez
płatnie część rodzinnej kamienicy przy ul. Trockiej 11 celem ulokowania tam eks
ponatów muzealnych i pamiątek, mających służyć edukacji i kulturze polskiej. Do
ostatnich lat aktywnie zajmowała się wnukami, chętnie spędzającymi u niej wolny
czas. Zajmowała się pracą charytatywną na rzecz ubogich. Własnym kosztem założy
ła w Wilnie (ul. Trocka 9) dom opieki dla starszych kobiet wyznania rzymsko-kato
lickiego (Schronisko Kobiet im. Zofii Tyszkiewiczowej).
Zm. u syna »+• Feliksa w Połądze. Została pochowana obok męża w Kretyndze.
Dzieci: 1.
Aleksander (1864-1945); 2.
Władysław (1865-1936); 3.
An
toni (1866-1920); 4.
Józef (1868-1917); 5. ^ Feliks (1870-1933); 6. ^ Maria
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(1871-1941); 7. Zofia (1874-1958), za Henrykiem Dembińskim; 8. Helena Klotylda
(1876-1963), za Aleksandrem hr. Ostrowskim.
Dok.: Materiały zebrane przez autorkę.

Liliana Narkowicz
TYSZKIEWICZ hr. ALEKSANDER h. Leliwa (6.04.1864-27.05.1945), wł. maj. Kretynga (pow. telszewski w gub. kowieńskiej) z przyległościami i dóbr na Polesiu, poseł do
rosyjskiej Rady Państwa. Syn Józefa (1835-2.06.1891), wł. dóbr Kretynga, Landwarowo
(pow. trocki), Kojrany (pow. wileński) i innych, i Zofii z Horwattów. Ur. w Paryżu.
Rodzeństwo: zob. biogram
Zofii Tyszkiewicz z Horwattów.
Dzieciństwo i młodość A. T. spędził w Landwarowie, Połądze i Kretyndze. Kształ
cił się w Petersburgu, w 1883 ukończył Mikołajewską Szkołę Inżynierów Wojskowych,
później trzy lata służył w gwardń cesarskiej jako saper. Po zdymisjonowaniu w stopniu
ppor. gwardii początkowo osiadł w ojcowskim majątku Landwarów k. Wilna. W wyni
ku sukcesji po ojcu (zapis z 1887) otrzymał dobra Kretynga, obejmujące 17,9 tys. ha,
w tym ponad 13 tys. gruntów uprawnych, a także maj. Duniłowicze (pow. wilejski)
i Ostrożanki (pow. mozyrskim). W porównaniu do swojego ojca A T. prowadził życie
bardziej oszczędne i mniej nastawione na kontakty towarzyskie. W Kretyndze ska
sował orkiestrę i zmniejszył ogród zimowy; ograniczył ilość dróg i ścieżek spacero
wych dla publiczności w parku przypałacowym. W 1893 wybudował kaplicę rodową,
służącą jako miejsce wiecznego spoczynku Tyszkiewiczów. W 1. 1908-1911 rozbudo
wał i wyposażył kretyngowski kościół katolicki. W 1908 wraz z najbliższym sąsiadem
z Płungian ks. Michałem Ogińskim przyczynił się do powstania gimnazjum litewskie
go w Telszach, które finansował do rozpoczęcia I wojny światowej. Podobnie, jak jego
ojciec, dbał, aby jego dzieci poznały język okolicznych mieszkańców i były w dobrych
stosunkach ze służbą. Nie zabraniał im wspólnych zabaw w parku z dziećmi innych
warstw społecznych. Przy pałacu istniała nielegalna szkoła (prowadzona pod egidą
matki i żony), w której uczono dzieci służby czytać, pisać po polsku i żmudzku oraz
przygotowywano do Pierwszej Komuińi Św. Z lekcji żmudzkiego (prowadzone przez
księży Litwinów) korzystały również dzieci A. T, które miały także prywatne nauczy
cielki — niemieckiego i francuskiego. W 1. 1911-1912 przeprowadził remont pałacu.
Wraz z ks. Ogińskim organizował w Płungianach wystawy rolnicze, na które dostar
czał konie, owce i cielęta hodowane na folwarkach Kretyngi.
A. T. był niezwykle aktywny na polu pracy społecznej. Od 1892 należał do Klu
bu Szlacheckiego w Wilnie, od 1900 pełnił funkcję sędziego honorowego powiatu
telszewskiego; od 8.10.1900 był członkiem Rady, a w okresie 10.03.1905-07.1906
wiceprezesem Tow. Rolniczego Kowieńskiego, w 1. 1912-1915 prezesem oddziału
telszewskiego Tow. W 1901 został szambelanem tajnym dworu Papieskiego. We
wrześniu 1905 uczestniczył w pracach wileńskiej Komisji Ziemskiej, przygotowującej
reformę samorządową w guberniach litewsko-białoruskich (ziemstwa). Od 6.04.1906
jako przedstawiciel gub. Kowieńskiej został członkiem Petersburskiej Rady Państwa,
w marcu wszedł do Komisji Osobistego Składu i Wewnętrznego Urządzenia. Brał
czynny udział w obradach parlamentu. W 1909 uzyskał zgodę na założenie Gimn.
Męskiego w Telszach i został prezesem (do 1915) Tow. do Stworzenia i Utrzymywa
nia Gimnazjum. Na ten cel łożył 1200 rbl. rocznie. Po zajęciu Litwy przez Niemców
przeniósł się do Petersburga, gdzie od sierpnia 1915 prowadził Departament Wysie
dleńczy MSW. Zasiadał również w innych instytucjach zajmujących się opieką nad
ofiarami wojny. Nad Newą wspierał również Tow. Litewskie.
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Po wybuchu rewolucji A. T. wrócił na Litwę i rozpoczął odbudowę zniszczonego
majątku. W celu uzyskania na ten cel odpowiednich środków musiał sprzedać cenne
gobeliny, które odziedziczył po ojcu. Po opuszczeniu Litwy przez wojska niemieckie
został członkiem Związku Rolników Litewskich, organizacji narodowej litewskiej,
ale przeciwstawiającej się radykalnej reformie rolnej. Został wybrany prezesem
Rady Gminnej w Kretyndze. Aby przekonać chłopów litewskich do pracy w two
rzącym się samorządzie napisał i własnym sumptem wydał w 1924 broszurę Visiems
lietuviam it lietuvaitems, kuriems rupi Lietuvos gerove ir reikśme (Wszystkim Litwinom
i Litwinkom, którym nie jest obce dobro i znaczenie Litwy). W tym czasie odsunął się
od organizacji polskich. W wyniku reformy rolnej stracił znaczną część majątku. Od
1927 mieszkał głównie w Wilnie (ul. Stefańska 31) u bratowej Heleny z Cywińskich
Tyszkiewiczowej. Latem przenosił się z rodziną do Połągi, gdzie posiadał własną ory
ginalną pod względem stylu architektonicznego willę „Komoda”.
Wysiedlony z pałacu w 1940 przez rosyjskie władze, ukrywał się u krewnych i zna
jomych. Do Kretyngi wrócił jak tylko zaistniała możliwość w 1941. W trzy lata póź
niej wraz z najmłodszą córką Marią Immaculatą próbował przez Niemcy przedostać
się do Francji, aby przyłączyć się do zamieszkałej tam córki Izabelli. Zm. na terenie
Niemiec i został pochowany w Elsten.
A. T. wg wspomnień naocznych świadków był człowiekiem oczytanym, zawsze
mającym wiele do opowiedzenia, poczciwym, uprzejmym, ale jego dobroć graniczyła
ze słabością, co niosło nieraz ujemne skutki. Po śmierci ojca przejął jego rolę w sto
sunku do reszty młodszego rodzeństwa próbując wychowywać i pouczać, ale bez
większego skutku. Był bardzo dobrym ojcem i ukochanym wujkiem Tyszkiewiczów,
Lubomirskich, Ogińskich, Jełowieckich, Platerów. Cieszył się zasłużoną sympatią
i szacunkiem zarówno na ńmudzi, jak i w szerokim kręgu rodzinnym.
W 1887 w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie poślubił Marię z Pusłowskich h. Szeliga (1866-1939). Małżonka wniosła w posagu dobra — Eleonoro
oraz Isłausz (pow. kowieński). Początek wspólnego życia młoda para spędziła w Landwarowie, z którego po kilku latach zrezygnował na rzecz młodszego brata Włady
sława.
Dzieci: 1. Stanisław (1888-1965), oż. w 1915 z Marią z Milewskich, ich dzieci
1.1. Aleksander (1918-1995), oż. z Jadwigą z Kulczyńskich (1921-1993), ich cór
ka 1.1.1. Krystyna (ur. 1944); 12.. Irena (1922-1992), żona Stefana Mirowskiego
h. Niesobia (1920-1996), ich synowie: 1.2.1. Krzysztof (ur. 1952) i 1.2.2. Stanisław
(ur. 1954); 2. Józef (1890-1967), wł. maj. Duniłowicze, najpierw oż. z Marią z hr.
Potockich (1891-1918), następnie z Aldoną z Dowgirtów (ur. 1902); 3. Kazimierz
(1893-1944), żołnierz AK; 4. Jerzy (7-1939); 5. Anna Maria (1897-1934); 6. Izabel
la (? - 1980); 7. Maria (zm. 1896); 8. Aleksandra (1892 -1983), siostra urszulanka;
9. Helena, zmarła w wieku niemowlęcym; 10. Maria Immaculata (1904 — po 1941).
D ok .: Alfabitnyj spisok kovenskoj gubernii, s. 326; C z. B r zo za , K . S te p a n , Posłowie polscy w parlamencie ro
syjskim 1906-191 7. Słownik biograficzny, W. 2 0 0 1 , s. 2 1 3 -2 1 4 ; A fta n a zy , Materiały, t. З А , s. 190, 213; M B G
i HP, t. 6, s. 3 2 4 -3 3 0 ; T. Z ie liń sk a , Poczet polskich rodów arystokratycznych, W. 1997, s. 4 4 2 -4 4 6 ; M a teria ły
z eb ra n e p rzez au to rkę.

Liliana Narkowicz
TYSZKIEWICZ hr. WŁADYSŁAW h. Leliwa (26.06.1865-21.09.1936), wł. maj.
Landwarów (pow. trocki), Machnowicze na Polesiu i innych dóbr. Syn Józefa (18351891), wł. dóbr Kretynga i innych, i Z o f i i z Horwattów. Ur. w Landwarowie.

122

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: zob. biogram »* Zofii Tyszkiewicz z Horwattów.
W. T. edukację początkową zdobył w domu rodzinnym, następnie ukończył Li
ceum Prawa w Petersburgu (1886). Później pracował w Rydze jako sędzia pokoju.
Podczas pobytu w Rydze utrzymywał kontakty z polską młodzieżą studiującą na
miejscowej Polit., m.in. poznał Konstantego Lubomirskiego, a przez niego swo
ją przyszłą żonę. Po ślubie zamieszkał z żoną w Landwarowie, który otrzymał po
ojcu (1887). W. T. podjął decyzję o przebudowie rezydencji w Landwarowie w 1899
i o nowym urządzeniu parku (12 ha) pod kierunkiem wybitnego planisty francuskie
go E. E Andre.
Małżonkowie prowadzili niezwykle towarzyski i pracowity tryb życia. Wraz z Lu
bomirskimi (rodzicami żony W. T.) byli współwłaścicielami, a z czasem właścicielami
kamienic przy ul. Wareckiej 11 i l l a w Warszawie, gdzie spędzali zimy i karnawały.
Najchętniej wyjeżdżali do Londynu, Rzymu i Paryża.
Dbali o poziom życia i oświaty swojej służby. Z Warszawy sprowadzili freblankę,
która pod pozorem prowadzenia z dziećmi robótek ręcznych, wycinania i rysunku,
uczyła ich w podwileńskiej rezydencji czytać, pisać i poprawnie mówić po polsku. Mi
mo nauczania swoich dzieci języka francuskiego przez bonę z Paryża, ich wychowywa
nie powierzyli Polce — Ludwice Mętlewicz. Po 1905 w Landwarowie organizowane
były kolonie dla dzieci z Wilna. D o 1906 z zapałem administrowali w swoich mają
tkach, nadleśnictwach i folwarkach. Założyli na terenie majątku stadninę koni uży
tkowych, urządzali wystawy rolniczo-przemysłowe połączone z zamianą i sprzedażą
koni i innych zwierząt gospodarskich. W pobliżu landwarskiego dworca kolejowego
założyli miasteczko, a początkiem było zbudowanie domu-hotelu dla przyjezdnych
z restauracją, salą balową i sceną teatralną, wynajmowanego również na imprezy
kulturalne i uroczystości weselne oraz urządzenie placu na przybory gimnastyczne,
kortu tenisowego i miejsca do gry w krokieta. Zbudowali do wynajęcia nieduże wille
z pięknie zagospodarowanymi ogródkami, aptekę i pocztę, a dla zachęty pierwsze
parcele rozdawali dla nabywców za darmo, więc szybko obok domów mieszkalnych
wyrosły sklepy i warsztaty rzemieślnicze.
W przypałacowym parku założyli kawiarnię „Riviera”, gdzie do tańca i śpiewu
zaangażowano ośmioosobowy zespół włoski, w krytym maneżu uruchomili teatr, wy
budowali pawilon w stylu włoskim przeznaczony na salę taneczną. Stworzyli dom
i atmosferę przyjazną dla przejezdnych artystów i trup teatralnych, którzy w zamian
za występy mieli zapewniony dach nad głową, wyżywienie i rozrywki. Kilkakrotnie
spędzał tu wakacje malarz Kazimierz Mordasiewicz, znany portrecista. Portret wła
ściciela Landwarowa na tle pałacu (1905) jego pędzla był prezentowany na jednej
z wystaw warszawskich.
Administrując swoimi majątkami W. T. zajmował się równocześnie szeroką dzia
łalnością społeczną. Od końca XIX w. większą część roku spędzał z rodziną w War
szawie, nie tracąc jednak kontaktu z Litwą. Był członkiem Tow. Wyścigów Konnych
i współorganizatorem wystaw Tow., np. w 1895. W 1897 i 1899 przy okazji wysta
wy Tow. prezentował z bratem Antonim kolekcję rodzinnych obrazów. Od 1894
W. T. był prezesem warszawskiego Tow. Zakładu św. Stanisława Kostki oraz kura
torem zakładu dla umysłowo i nerwowo chorych w Tworkach. W 1897 ufundował
wieniec na pogrzeb generał-gubernatora wileńskiego Piotra Orżewskiego, co pomo
gło mu w staraniach o pozwolenie na budowę kościoła w Landwarowie. Należał do
Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza (1898) i Komitetu Budowy Filhar
monii w Warszawie. W 1.1900-1902 zasiadał w Radzie Tow. Rolniczego Wileńskiego.
W tym też czasie był w komitecie wystawy rolniczej wileńskiej. Kierował kółkiem rol
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niczym w Trokach. W 1903 prezesował oddziałowi warszawskiemu Tow. Popierania
Przemysłu i Handlu („Rozwój”). Od 1904 zaangażował się w walkę o prawa narodo
we ludności polskiej. Był orędownikiem polonizacji szkolnictwa i zniesienie antyka
tolickich praw w zaborze rosyjskim. Swoje poglądy na ten temat zawarł w memoriale
skierowanym do władz rosyjskich: Memoriał o położeniu Polaków pod panowaniem
rosyjskim złożony ministrowi spraw wewnętrznych w Petersburgu przez Władysława
hr. Tyszkiewicza (Kraków 1905). Kierował delegacją 9.03.1905, która wręczyła pre
mierowi Sergiuszowi Wittemu petycję w sprawie polonizacji szkolnictwa. Politycznie
związany był wówczas z endecją. W 1. 1904-1906 dwukrotnie był skazany za swoją
działalność narodową na zesłanie do guberni archangielskiej. Za pierwszym razem
objęła go amnestia, a za drugim został zwolniony pod warunkiem opuszczenia Rosji.
Wówczas udał się do Włoch, gdzie prowadził w Mediolanie antykwariat „Warowland”. Przebywał tam wraz z żoną i dziećmi do I wojny światowej.
W. T. 3.05.1906 został wybrany do I Dumy, w której aktywnie zabiegał o auto
nomię dla Królestwa Polskiego. Występował również do władz rosyjskich w kwestii
żydowskiej, postulując zniesienie ograniczeń względem Żydów i walkę z pogro
mami. Kronika działalności poselskiej W. T. znalazła się w broszurze: Koło Polskie
w pierwszej Izbie Państwowej Rosyjskiej. Sprawozdanie poselskie Fr. Nowodworskiego
i Wł. Tyszkiewicza (Warszawa 1907).
Po 1905 wspierał także różne instytucje kulturalne. Dzięki niemu powstały wi
leńskie: Tow. Gimnastyczne „Sokół” (1906), Tow. Przyjaciół Nauk (1906); Tow. Mu
zeum Nauki i Sztuki (1907), Tow. Popierania Sceny Polskiej (1907). W. T, a także
jego brat Antoni przyczyni się do stworzenia bogatej kolekcji Muzeum Sztuki i Na
uki, które 8.01.1914 decyzją zarządu Tow. zostały połączone z wileńskim Muzeum
Tow. Przyjaciół Nauk (zał. 1907). Także zbiory Tow. Przyjaciół Nauk (np. archiwum)
były wzbogacane dzięki hojności rodziny Tyszkiewiczów. W. T. lubił wszelkie nowin
ki techniczne i był zapalonym automobilistą, swoje zainteresowania zaszczepił na
starszego syna Stefana, wynalazcy i konstruktora samochodów marki Ralf-Stetysz
i Stetysz, doskonale zdających egzamin na przedwojennych polskich drogach.
Podczas I wojny światowej podwileńskiej rezydencji nie opuścił. Chcąc uchro
nić „piękne malowidła, starożytności, dzieła sztuki, sztychy, zabytkowe meble” część
rzeczy zakopał w parku, te przepadły bezpowrotnie, a większość rzeczy przewiózł do
swojego apartamentu przy rodzinnej kamienicy w Wilnie Obawiając się niepowe
towanych zniszczeń majątku zaproponował ówczesnym władzom rosyjskim zorga
nizowanie na jego terenie szpitala Czerwonego Krzyża. Do pracy czynnie włączyła
się rodzina, a sam W. T. pełnił nie tylko rolę jego ordynatora, ale i pracował jako
dentysta (szkołę dentystyczną ukończył w Warszawie). Od 09.1915 przebywał w cha
rakterze naczelnika oddziału rosyjskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie, na Krymie
i w Persji. Pomagał znajdującym się tam Polakom wrócić do kraju i rodzin, czym
niejednokrotnie ryzykował życiem i stanowiskiem. Jego praca i działalność zostały
zauważone i docenione przez szerokie rzesze rodaków. W czasie IIR P po powrocie
z Rosji (1919) marszałek Józef Piłsudski powierzył mu stanowisko komisarza PCK.
Landwarów z folwarkami, mocno okrojony przez międzywojenną reformę rolną,
pozostał w granicach Polski. Obawiając się ponownych działań wojennych i zmian
granic oraz z powodu niedostatecznej ilości środków finansowych, zniszczonej i ogo
łoconej ze wszelkiego wyposażenia rezydencji nie odnawiano i niewiele robiono ce
lem odbudowy gospodarki.
W.T. był człowiekiem bardzo towarzyskim i pełnym życia, patriotą, estetą obda
rzonym dobrym gustem. Już za młodu interesował się meblami, strojami i biżuterią.
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Z czasem jako znawca sztuki gromadził i skupywał dzieła sztuki, jednak „lekkomyśl
ny pieniężnie, wydawał bez ograniczenia póki miał pieniądze lub kredyt”.
Od 1932 W. T. zapadł poważnie na zdrowiu, zm. w cztery lata później. Pochowany
został w podziemiu kaplicy przylegającej do kościoła, o którego budowę w rodzin
nym Landwarowie przez długie lata toczył walkę z władzami carskimi.
W. T. oż. 25.04.1892 w Kruszynie z Marią Krystyną Aleksandrą z ks. Lubomir
skich (1871-8.01.1958 ), córkę Eugeniusza (1825-1911) i Róży z hr. Zamoyskich
(1836-1915).
Dzieci: 1. Zofia Róża Maria (1893-1989), za Klemensem hr. Potockim (1901—
1977), ich syn 1.1. Maurycy (1924-1943), zginął w Oświęcimiu; 2. Stefan Eugeniusz
Maria (1894-1976), oż. z Heleną z ks. Leuchtenberg-Romanowów (1892-1971), ich
córka 2.1. Natalia (ur. 1921); 3. Róża Natalia Maria (1897-1977), od 30.04.1924 za
Władysławem Mycielskim (1894-1941), ich dzieci: 3.1. Józef (1925-1988), oż. z Wan
dą z Karpińskich (1925-2011), ich córka 3.1.1. Klara (ur. 1950), żona: 1° voto Alan
Matthews, ich dzieci 3.1.1.1. Joanna; 3.1.1.2. Józef; 2° voto Martin John Wilbraham;
3.2. Krystyna (1926-2011); 4. Eugeniusz Stanisław Maria (1901-1990), oż. z Ol
gą z bar.de Reutern-Strukovow (1897-1995), ich dzieci: 4.1. Alicja (ur. 1928), żona
Kjella Lagerstróma; 4.2. Maria Krystyna (ur. 1930); 4.3. Klementyna (ur. 1933), żona
Jerzego Szymaniaka; 4.4. Olga (ur. 1935), żona Larsa Erika Lallerstedta; 4.5. Euge
niusz (ur. 1935); 4.6. Irena (Irina) Strukov, córka Olgi Reutern-Strukov z pierwszego
małżeństwa, adoptowana przez Eugeniusza X, później żona Alberta Bela Vavy Nakö.
D ok .: Zbiory polskie, t. 2, s. 473, 496; C z. B rzo za , K . S tep a n , Posłowie polscy w parlamencie rosyjskim
1906-1917. Słownik biograficzny, W. 2001, s. 2 1 4 -2 1 6 ; R . Jurkow ski, Ziemiaństwo polskie Kresów Północ
no-Wschodnich 1864-1904. Działalność społeczno-gospodarcza, W. 2 0 0 1 , s. 322, 3 23, 328, 371; M ateria ły
zeb ra n e p rzez au to rk ę

Liliana Narkowicz, (T.E.)
TYSZKIEWICZ hr. ANTONI h. Leliwa (6.06.1867-1920), wł. maj. Kojrany (pow. wi
leński) i innych dóbr. Syn Józefa (1835-1891) i
Zofii z Horwattów. Ur. w Land
warowie.
Rodzeństwo: zob. biogram
Zofii Tyszkiewicz z Horwattów.
A. T. uczył się w domu, później w Petersburgu (Instytut Aleksandryjski) i w Pu
ławach (Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa). Po śmierci ojca odziedzi
czył Kojrany. Majątek kupiony przez Józefa T. w 1870 od Ignacego Łopacińskiego.
W Kojranach były młyny oraz papiernia istniejąca już w XVUI w. oraz fabryka gwoź
dzi. Kojrany A. T. sprzedał w 1903. W podziale majątku rodzinnego trzymał również
Osowiec (pow. mozyrski), Podszacie (pow, Wiłkomirski) oraz Butrymańce i Koszedary (pow. trocki). U schyłku XIX w. w Wilnie jego własnością były: młyn parowy,
odlewnia miedzi, wytwórnia blachy tynkowej, warsztaty mechaniczne, tartak oraz
wytwórnia parkietu. W 1897 wybudował przy ulicy Świętostefańskiej w Wilnie pie
karnię, dostarczającą miastu mąkę, kasze, pieczywo i ciasta. Z czasem uruchomił
liczną sieć sklepów (68), zatrudniając prawie 100 osób, w tym 12 piekarzy. Założył
fabrykę wyrobów mechanicznych. Był właścicielem magazynu maszyn i narzędzi rol
niczych sprowadzanych głównie z Warszawy. Wybudował również piekarnię w Miń
sku, na placu ofiarowanym przez miasto i otworzył tam kilka sklepików z pieczywem,
wynajmując je na stałych warunkach.
Początkowo rezydował w obszernym drewnianym dworze w majątku Kojra
ny (swój wileński pałac traktował jako administracyjno-reprezentacyjny), gdzie
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w związku z planem budowy ośrodka dla obłąkanych, bezpłatnie ofiarował dla
państwa 5 włók ziemi z lasem na założenie zakładu. Od 1891 brał aktywny udział
w pracy zarządu nadwilejskiego miasta. Był aktywnym i najbardziej znanym jego
przemysłowcem. Był członkiem i czynnie współpracował z Wileńskim Tow. Rolni
czym. W 1900 był pomysłodawcą w Tow. założenia w Wilnie wyższej szkoły rolniczej.
Projekt ten ze względu na sprzeciw władz carskich nie doczekał się realizacji. Po
sprzedaży Kojran przeniósł się na stałe do Wilna. Zamieszkał w pałacyku przy za
ułku Świętojerskim 6, kupionym w 1894 od Ignacego Korwina-Milewskiego wraz
z cennym archiwum i zbiorami o wysokiej wartości artystycznej. W Wilnie prowadził,
m.in. skład narzędzi rolniczych, sprzedany w 1900 Tow. Rolniczemu. Transakcja ta
bardzo niekorzystna dla Tow., podjęta niezgodnie ze statutem doprowadziła do po
ważnego konfliktu w organizacji.
A. T. interesował się sztuką i zajmował się kolekcjonerstwem. Zgromadził cen
ną bibliotekę i rękopisy, archiwalia XVIII w., marmurowe popiersia z Wiśniowca,
zabytkowe meble, galerię obrazów, kolekcję medali. W 1903 (1902?) nabył za 3 tys.
rbl. od Jarosława Górskiego bibliotekę (12 tys., w tym kolekcję starodruków, kilka
tysięcy rycin, dokumentów, rękopisów itd.), po wileńskim kolekcjonerze Michale
Polińskim (1785-1848). Zbiory biblioteczne i archiwalne udostępniał badaczom.
Od 1906 członek Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie. W jego pałacu odbywały się ze
brania organizacyjne Tow. Muzeum Nauki i Sztuki, którego (1907) został wicepre
zesem. Dla Muzeum ofiarował część swoich zbiorów, przede wszystkim fragment
biblioteki, medale i obrazy. Jeździł do Moskwy w celu identyfikacji w magazynach
byłych zbiorów Muzeum Starożytności, założonego przez stryja Eustachego hr. Ty
szkiewicza w 1855, a po powstaniu wywiezionych (1867) do Moskwy. Za udział
w uroczystości odsłonięcia pomnika Katarzyny II, otrzymał z rąk carskich tytuł
kamerjunkra.
Po zakończeniu I wojny światowej włączył się do pracy społecznej. Był szefem
bursy uczniowskiej Gimn. im. Króla Zygmunta Augusta, organizatorem pierwszych
powojennych wycieczek młodzieżowych do Warszawy, Krakowa i Częstochowy.
Uczestniczył w przygotowaniach do odnowienia Uniw. Wileńskiego. W lipcu tegoż
roku został aresztowany przez bolszewików i wywieziony do Rosji. Wg nie potwier
dzonych informacji został zamordowany w Moskwie. A. T. był autorem pracy Zarys
stosunków polsko-rosyjskich (Kraków 1895), która ukazała się w języku polskim, ro
syjskim (Leipzig 1895) i francuskim (Kraków 1896).
A. T. oż. 16.04.1896 w Wilnie z Heleną z Cywińskich h. Puchała (19.02.18781947), córką Zenona (1832-1904) i Marii z Dunin-Szostakowskich.
Dzieci: 1. Michał (1897-1955), oż. z Antoniną Iwanow, mieli córkę 1.1. H ele
nę (ur. 1922); 2. Maria (1899-1985), za Janem hr. Plater-Zyberk (1892-1955), ich
dzieci: 2.1. Andrzej (ur. 1923), oż. z Marią z Esterhazych (ur. 1926); 2.2. Barbara
(ur. 1925), żona Tadeusza Rakowskiego, ich córka 2.2.1. Dorota; 2.3. Jan (ur. 1926),
oż. z Elżbietą Gużkowską-Janicką, ich dzieci: 2.3.1. Elżbieta (ur. 1951); 2.3.2. Jan
(ur. 1953); 2.3.3. Dorota (ur. 1962).
D ok .: Zbiory polskie, t. 2, s. 4 7 3 , 496; Słownik pracowników książki polskiej, W .-Ł ó d ź 1972, t. 1, s. 695;
R . Jurkow ski, Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864-1904. Działalność społeczno-go

spodarcza, W. 2 0 0 1 , s. 3 2 3 , 3 3 3 , 3 5 3 , 5 2 6 -5 2 8 ; H . K o r w in -M ile w sk i, Siedemdziesiąt lat wspomnień (18551925), W. 1993, s. 1 0 7 ,1 1 9 , 136, 138; M a teria ły z e b ra n e p rzez au torkę.

Liliana Markowicz
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TYSZKIEWICZ hr. JÓZEF h. Leliwa (1868-7. 06. 1917). wł. maj. Zatrocze
(pow. trocki), Dowgierdziszki (pow. trocki) oraz dóbr na Polesiu, założyciel or
dynacji na Zatroczu. Syn Józefa (1835-1891) z Kretyngi i « ►Zofii z Horwattów.
Ur. w Landwarowie.
Rodzeństwo: zob. biogram «>-►Zofii Tyszkiewicz z Horwattów.
J. T. po wstępnej edukacji w domu rodzinnym został wysłany do Petersburga do
Korpusu Paziów. Pod odbyciu służby wojskowej, studiował ekonomię. Spośród licz
nych majątków ojca, które w dzieciństwie razem objeżdżał, najbardziej upodobał
sobie fol. landwarowski Zatrocze (434 ha), leżący na malowniczym cyplu pomiędzy
jeziorami Galwe i Skajście. Po wylosowaniu Landwarowa (Akt Dzielczy 1887) przez
brata «>-►Władysława, uprosił go o odstąpienie tego folwarku. W latach 1896-1901
wzniósł tu neoklasycystyczny pałac wg projektu Józefa Hussa (1846-1904). Do za
kładania przypałacowych ogrodów i parku reprezentacyjnego (z palmiarnią i bażan
tarnią), zaprosił wybitnego Francuza, światowej sławy planistę Edouarda F. Andre.
Zasadzono tu ponad 100 gatunków drzew i krzewów, zróżnicowanych kolorem,
kształtem i pokrojem kory. W 1901 założył ordynację na Zatroczu. w skład której
weszło 46 wsi oraz kamienica ordynacka w Wilnie przy ul. Nadbrzeżnej 22. W samym
tylko powiecie trockim był właścicielem ok. 8 tys. ha ziemi, lasów, łąk oraz jezior.
Po ojcu odziedziczył także rodowy Izabelin (5136 ha). J. T. był typowym przedsta
wicielem arystokracji, rozkochanym we wszystkim, co francuskie. Wnętrze swojej
siedziby urządził i umeblował w stylu — Ludwika XIV. Propagując znajomość języka
francuskiego z dziećmi i służbą rozmawiał wyłącznie w tym języku. Kupował fran
cuskie książki, sprowadzał z Francji obrazy, wyjeżdżał z rodziną na zimy do Pary
ża. Zapewniał dzieciom najlepsze bony. Na wzór francuski prowadził dom. Na stałe
zatrudniał kuchmistrza Francuza. Doskonale obeznany z koniunkturą gospodarczą

Józef i Jadwiga z Czetwertyńskich Tyszkiewiczowie
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z powodzeniem wdrażał w rolnictwie osiągnięcia naukowo-techniczne. Pałac i za
budowania dworskie były oświetlane elektrycznością, a młockarnie były poruszane
silnikami elektrycznymi. W majątku uruchomiono fabrykę cegły „Finfa”. Oprócz do
brze zagospodarowanej ziemi, dochody przynosiły prowadzone na wysokim pozio
mie ogrody kwiatowe i warzywne oraz sad owocowy (10 ha). Fundusze uzyskiwano
ze sprzedaży mięsa i mleka, codziennie odstawianego do Wilna, a także rasowego
holenderskiego bydła oraz obfitych połowów ryb jeziornych. W Wilnie był J.T. wła
ścicielem kamienic przy ul. Trockiej 7 i 9 oraz ul. Nadbrzeżnej 22. Małżonka jako
wiano wniosła reprezentacyjną kamienicę przy ul Nowy Dwiat 49 w Warszawie. Zimy
spędzał z rodziną w Paryżu na Avenue Victor Hugo 18.
Był zaliczany do szeregu słynnych „kataryniarzy”, gdyż za udział w odsłonięciu
pomnika carowej Katarzyny П w Wilnie (1904) otrzymał tytuł młodszego szambelana Dworu Rosji carskiej. J. T. popierał zdolnych krajowych muzyków i artystów-malarzy, zapraszając do siebie na wakacje, fundując stypendia, promując ich talenty
i twórczość na spotkaniach kulturalnych elity. Promował oświatę, kulturę i dzia
łalność Kościoła katolickiego na terenie swojej ordynacji. Od początku założenia
w Wilnie Tow. Przyjaciół Nauk był jego aktywnym członkiem (1906-1914) i ofiaro
dawcą na rzecz powstałego przy nim muzeum. Zapalony kolekcjoner zgromadził
w swoim zatrockim domu nie tylko stylowe meble i płótna, ale i zbiór starożytności,
porcelany oraz sztychów angielskich. Wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie chęt
nie dzielił się z innymi zbieraczami.
Po rozpoczęciu się I wojny światowej część zbiorów ewakuował do Petersburga.
Wraz z żoną, chory na nerwy i serce, wyjechał nad Newę w 1915. Dzieci i służba do
łączyły później.
J. T. był przystojny i elokwentny. Prawdomówny do bólu. Powszechnie uchodził
za snoba, lecz w życiu codziennym podobno był osobą skromną. Bardzo przywiązany
do rodziny i tradycji. Należał do ludzi drobiazgowych, skrupulatnych i wyjątkowo
oszczędnych, co nie przysparzało mu przyjaciół i prowadziło do nieporozumień. Nie
uchodził za osobę zbyt towarzyską. Lubił zacisze domowe i najlepiej czuł się w kręgu
najbliższej rodziny.
J. T. zm. w Petersburgu. Ostatnim jego życzeniem było pochowanie go w „uko
chanym Zatroczu”. W okresie П Rzeczypospolitej małżonka sprowadziła jego pro
chy do Zatrocza i pogrzebała na terenie parku obok ich syna Edwarda, zmarłego
w wieku niemowlęcym.
J. T. oż. 23.01.1897 w Warszawie z Jadwigą Stefanią Marią z ks. Światopełk-Czetwertyńskich h. Pogoń Ruska (1878 w Skidlu (pow. grodzieński) -1939), córką Sta
nisława (1838-1916) i Marii z hr. Broel-Platerów (1845-1895). Po ślubie Jadwiga
zamieszkała wraz z mężem w Zatroczu i czynnie zajmowała się zarządzaniem mają
tku, sprawowała nadzór nad ogrodami warzywnym i kwiatowym, sadem, palmiarnią
i oranżerią. Dbała o podniesienie kultury i oświaty okolicznych chłopów, walczyła
z analfabetyzmem służby. Prowadziła w pałacu tajne nauczanie dzieci ucząc języka
polskiego i rodzimej historii, pomagała proboszczowi z Trok w nauczaniu religii. By
ła duszą wszystkich przyjęć i imprez organizowanych na terenie ordynacji do I wojny
światowej. Po śmierci męża i wojennej tułaczce z dziećmi w 1919 zamieszkała u ro
dziny w Warszawie. W 1921 wraz z synem
Andrzejem powróciła do zdewasto
wanego i pustego pałacu, ograbionych z żywego i martwego inwentarza folwarków.
Zgodnie z testamentem męża przysługiwało jej dożywotnie korzystanie z rezydencji
w Zatroczu i wszystkich dóbr ordynackich. W pamięci potomnych zapisała się „ja
ko osoba uczynna i głęboko religijna” ( inf. J. Styczyńskiego). Patronowała trockie
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mu gimnazjum żeńskiemu i ochronce, łożyła na potrzeby kościoła i parafian. Wraz
z Marią Tyszkiewiczówną z Kretyngi i Heleną Antoniową Tyszkiewiczową rozwinęła
także działalność charytatywną w Wilnie. Po rozpoczęciu П wojny światowej skro
mnie ubrana z walizeczką, aby nie być rozpoznaną przez nowe władze wyjechała do
Aleksandra Tyszkiewicza do Kretyngi, gdzie wkrótce zmarła.
Dzieci J. T: 1.
Joanna Zofia Maria (1895-1995); 2.
Andrzej (1899-1977);
3. Zdzisław Stanisław Kostka (1901-1941), deportowany do Ałtaju w ZSRR , tam
zginął, oż. z Teresą z ks. Druckich -Lubeckich; 4. Maria (1904-1971), za
Zygmun
tem hr. Wielopolskim.
Dok.: L. Narkowicz, Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu, W. 2007; Materiały zebrane przez autorkę.

Liliana Narkowicz (B.K.)
TYSZKIEWICZ hr. FELIKS h. Leliwa (1870-14.04.1933), wł. maj. Połąga (pow. grobiński w Kurlandii) z przyległościami i innych dóbr. Syn Józefa (1835-1891) i Zofii
z Horwattów. Ur. w Landwarowie.
Rodzeństwo: zob. biogram
Zofii Tyszkiewicz z Horwattów.
F. T. edukację początkową zdobywał w domu rodzinnym, następnie studiował rol
nictwo w Petersburgu.
Po śmierci ojca, F. T, troszczył się nie tylko o swoje folwarki, ale i o dalszy rozwój
Połągi jako miejscowości wypoczynkowej: budował nowe wille dla letników, przepro
wadził kanalizację, otwierał sklepy i cukiernie oraz zbudował dla letników zakład ką
pielowy z hotelem, czytelnią, salą bilardową i kasynem. Park i dom zdrojowy otrzymał
oświetlenie elektryczne. W 1908 zbudował drewniany teatr, który już następnego roku
spłonął. Na jego miejsce powstał wkrótce skromniejszy budynek przeznaczony na cele
teatralne, który był używany także w okresie międzywojennym. W 1.1895-1898 zbudo
wał rezydencję dla swojej rodziny według projektu wybitnego niemieckiego architekta
Franza H. Schwechtena (1841-1924). Już na pocz. XX w. (1907) znów podjęto prace
przy dalszej rozbudowie pałacu pod kierunkiem tego samego architekta. Urządził na
bazie naturalnego lasu (60 ha) park krajobrazowy (z rozarium na tyłach rezydencji), co
powierzył ogrodnikowi i planiście Edouardowi F. Andre (1840-1911), który kilkakrot
nie odwiedzał Połągę i prowadził korespondencję z gospodarzami. W pałacu, oprócz
stylowych mebli i obrazów, zgromadził gobeliny, odlewy popiersi postaci antycznych
i historycznych, portret króla Stanisława Poniatowskiego pędzla Bacciarellego oraz
autoportret artysty, nabyte bezpośrednio od potomków słynnego Włocha. F. T. zebrał
unikatową kolekcję bursztynu (153 okazy), eksponowaną i wysoką ocenioną przez eks
pertów na wystawie paryskiej w pocz. XX stulecia. Czerpał dochody z uruchomionej
fabryki bursztynu, której produkcja była wysyłania głównie do Niemiec.
W historii Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie zapisał się jako jeden z najaktywniejszych
jego członków. Tylko w 1908 ofiarował dla muzeum rzeźby, wyroby z mozaiki, obrazy
Czechowicza oraz 25 zabytków archeologicznych. Przed I wojną światową wyjednał
u rządu zamienienie miejscowego progimnazjum na gimnazjum i na własny koszt prze
budował oraz powiększył gmach gimnazjalny, znosząc przy tym karczmę i 4 sklepy,
z których miał roczny dochód 1.700 rubli. W sumie na ten cel poświęcił 20 000 rbl.
F. T. z żoną popierał dążenie lokalnej ludności do upowszechnienia języka litew
skiego. Promowali teatr litewski. Pod ich patronatem w 1899 wystawiono pierwszy
publiczny litewski spektakl Amerika pirtyje. Był także jednym z najbardziej hojnych
fundatorów nowego kościoła w Połądze, ofiarodawcą budynków dla gimnazjum oraz
innych placówek o charakterze oświatowym. W 1913 odbył wraz z małżonką piel
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grzymkę do Rzymu, aby wyjednać u Ojca Świętego zezwolenie na stałą obecność
Najświętszego Sakramentu w kaplicy połągowskiej.
I wojnę światową przeżyli Tyszkiewiczowie w Poznańskiem, gdzie swoje majątki
mieli Łąccy. Do Połągi wrócili w 1918. Zastali zbombardowaną kaplicę przypałacową
(dobudowaną od strony morza), zniszczony park i wnętrza rezydencji. Marzyli o od
budowie gniazda rodzinnego, jednakże ze względu na brak środków finansowych
nigdy tego nie zrealizowali. W wyniku reformy rolnej i parcelacji z ogromnego ma
jątku zostało zaledwie 150 ha. Utrzymywali się głównie ze sprzedaży placów. Na Li
twie stanowili wówczas jedną z nielicznych wysepek polskich, prowadząc polski dom,
organizując w murach pałacu polskie imprezy kulturalne i prowadząc salon literacko-muzyczny. Po śmierci F. T. (został pochowany w Królewcu) majątkiem zarządza
ła żona, która chcąc zapewnić dzieciom dostatek i fundusze na ulubione rozrywki,
zmuszona była prowadzić stojącą na palach nad morzem popularną cukiernię-restaurację z dancingiem, a w części pałacu urządzić nieduży pensjonat dla członków
polskiego konsulatu w Kłajpedzie, poselstwa polskiego z Kowna oraz bogatszego
polskiego ziemiaństwa z Litwy. W związku z wysokimi kosztami utrzymania okaza
łej rezydencji były prowadzone pertraktacje z częstym gościem pałacu, ówczesnym
litewskim prezydentem Antanasem Smetoną (1874-1944), w celu nabycia majątku
przez państwo litewskie i urządzenia tu rządowej rezydencji letniej, lecz plany przer
wało rozpoczęcie się П wojny światowej.
W 1893 oż. się (ślub we Lwówku) z Antoniną z Łąckich h. Korzbok (1870-1951).
We wrześniul939 Antonina T. przez Rumunię wyjechała do Włoch, a stamtąd do
Portugalii. Zm. w Kanadzie.
Dzieci: 1. Józef (zm. w niemowlęctwie); 2. Teresa Maria (1894-1930 ), za Roma
nem Rzyszczewskim; 3. Zofia (1896-1945); 4. Maria Krystyna (1897-1932); 5. Alicja
(1899-1944); 6. Janusz [Jan] (1900-1985), adoptowany przez bezpotomnego brata
matki Stanisława hr. Łąckiego, ordynata Posadowa, oż. z Elżbietą z hr. Zamoyskich;
7. Antonina (1901-1920); 8. Feliks (1905-1970), adoptowany przez brata matki Sta
nisława hr. Łąckiego, najpierw oż. z Jadwigą z hr. Rzewuskich h. Krzywda, a po raz
drugi z Elżbietą Bristow-Loynes; 9. Stanisław (1907-1977), oż. z Wandą z hr. Korwin-Kossakowskich; 10. Alfred (1913-2008), oż. z Ludwiką z Sobańskich h. Junosza,
po raz drugi z Urszulą z Tyszkiewiczów, od 1997 honorowy obywatel miasta Połągi.
Dok.: M. Omilanowska, Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów, W.-Sopot 2011; L. Narkowicz, Ordynacja tyszkiewiczowska na Zatroczu, W. 2007, s. 20-23.

Liliana Markowicz
TYSZKIEWICZ hr. MARIA h. Leliwa (22.11.1871-1941), wł. fol. Dymitrowo
(pow. telszewski), córka Józefa (1835-1891) i »■+ Zofii z Horwattów. Ur. w Kretyndze.
Rodzeństwo: zob. biogram
Zofii Tyszkiewicz z Horwattów.
M.
T. wraz z siostrami pobierała domowe nauczanie w Kretyndze, którego pod
stawą były literatura, historia Rosji i Polski (nauczana przez matkę), rysunek, gra na
fortepianie, języki obce oraz korespondencja. Od dzieciństwa interesowała się nau
kami ścisłymi, głównie matematyką, wymogła na rodzicach specjalnie do niej przy
jeżdżających z Połągi nauczycieli wykładających w gimnazjum. Teologię i filozofię
zgłębiała pod kierunkiem księży К Kazlauskasa z Kretyngi oraz J. Maćiulisa (pseud.
literacki Maironis) z Połągi. Została uwieczniona w charakterze bohaterki Celiny
w poemacie Maironis, Znad Biruty. Interesowała się poezją i sama próbowała pisać.
Pod pseudonimem Laumć Lelivaite (nazwa pochodziła od nazwy herbu — Leliwy)
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w 1896 opublikowała w litewskim piśmie „Tevynes sargas” opowiadanie Viskantas.
W 1904 wydała powieść o tematyce społecznej pt. Spójnik. Z zapałem uczyła się języ
ków obcych, w tym m.in. esperanto. Wg świadectwa siostry Heleny, M. T. była silną
indywidualnością i absolutnie nie ulegała niczyim wpływom. Od najmłodszych lat
zadecydowała, że poświęci się naukom i nie wyjdzie za mąż. Była inicjatorką zało
żenia szpitala dla służby na terenie parku przy pałacu w Kretyndze, gdzie z czasem
otwarto również przytułek dla starców. Aktywnie wspierała litewski ruch narodowy.
W 1898 uruchomiła tu pierwsze litewskie przedszkole dla dzieci chłopskich, czynne
podczas największych prac polowych wiosną, latem i jesienią. Uczestniczyła w nie
legalnym przewożeniu przez granicę dewocjonalii i książek drukowanych w języku
litewskim w Tylży.
M.
T. z powodzeniem zarządzała licznymi folwarkami rodzinnymi, w tym Dy
mitrowem, odziedziczonym po śmierci matki. Chętnie przebywała u braci ^ Alek
sandra w Kretyndze i ^ Feliksa w Połądze, gdzie brała czynny udział w imprezach
towarzysko-kulturalnych i wyścigach konnych. W Połądze należała do niej willa „Westalka” , a po ściągnięciu z Anglii przyjaciółki, którą namówiła na wspólne prowa
dzenie w Wilnie ambulatorium udzielającego bezpłatnej pomocy lekarskiej ubogim,
przeniosła się do obszerniejszego budynku zwanego „Białą willą”. Tam właśnie naj
chętniej spędzały sezon letni, a w zimie mieszkały przy ul. Trockiej 11 w Wilnie. Po
dróżowała po Europie. Kilkakrotnie zwiedzała Anglię, Francję, Szwajcarię i Włochy.
Z własnych funduszy M. T. utrzymywała w Kretyndze stałą nauczycielkę, która
uczyła służbę dobrych manier, czytania, pisania oraz poprawnej rozmowy po polsku,
żmudzku i rosyjsku. Uważana za jedną z pierwszych emancypantek, zorganizowa
ła przy pałacu nauczanie (w tym lekcji szycia, rysunku i haftowania) dla dziewcząt
służby, mieszczan i okolicznych chłopów. Wyróżniające się uczennice wysyłała do
Wilna, do szkół przyklasztornych. Była współorganizatorką (razem z Emilią Węsławską (1863-1921) ) wiceprezeską Sekcji Pracy Kulturalnej nad Ludem Wiejskim
w Kole Równouprawnienia Kobiet w Wilnie. M. T. razem z Węsławską wydały Pod
ręcznik pogadanek z kobietą z ludu (Wilno 1910), którego publikacja doprowadziła
do zawieszenia przez władze carskie działalności Koła (1910), a nakład książki został
skonfiskowany przez cenzurę. Była wieloletnim i oddanym członkiem Tow. Przyja
ciół Nauk w Wilnie. Materialnie wspierała istniejące przy nim muzeum, któremu
ofiarowała część eksponatów z własnych zbiorów. W 1904 przy ul. Trockiej w jednej
z wielu kamienic należących do rodziny otworzyła Dom św. Jadwigi na 24 miejsc,
przeznaczony dla młodych ubogich krawcowych i była jego wieloletnim skarbnikiem.
Aby pozyskać jak najwięcej funduszy na jego prowadzenie włączyła w tę działalność
Tyszkiewiczów, Jeleńskich, Lubańskich, Jaroszyńskich i inne rodziny. Zadbała rów
nież o dochodzącego medyka i prawnika dla swoich podopiecznych. Prowadziła też
po matce Schronisko Kobiet im. Zofii Tyszkiewiczowej (u. Trocka 9).
M.
T. latem 1941 została zatrzymana przez NKWD i zesłana do Kazachstanu. Po
dro dze pad ła ofiarą kradzie ży. Mę czona podczas przesłuchań zm. w końcu tegoż ro
ku z głodu i wycieńczenia w szpitalu obozowym. Ma symboliczną tablicę przy grobie
jej wieloletniej przyjaciółki i opiekunki Margaret Saint-Clair (1865-1924) na starym
cmentarzu w Połądze.
Dok.: M. Omilanowska, Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów, W.-Sopot 2011, s. 154;
L. Narkowicz, Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu, W. 2007, s. 22-23; „Kurier Litewski”, 1910, nr 92,
s. 2; Materiały zebrane przez autorkę.

Liliana Narkowicz
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TYSZKIEWICZ hr. ANDRZEJ h. Leliwa (21.04.1899-28.12.1977) wł. maj. Zatrocze

i Dowgierdziszki (pow. trocki), II ordynat na Zatroczu. Syn «н- Józefa (1868-1917)
i Jadwigi Stefanii Marii z ks. Swiatopełk-Czetwertyńskich. Ur. w Wilnie.
A. T. w 1912 wraz z młodszym bra
tem Zdzisławem rozpoczął naukę w An
glii, w szkołach w Downside. W związku
z przeniesieniem się podczas I wojny
światowej rodziny z Zatrocza nad Newę,
w 1916 zdawał w Petersburgu maturę po
rosyjsku. Po zakończeniu wojny studiował
rolnictwo w Warszawie. Na mocy testa
mentu ojca oraz ukazu carskiego o za
łożeniu ordynacji (1901), jako najstarszy
w rodzinie z linii męskiej po śmierci ojca
dziedziczył ordynację na Zatroczu, gdzie
mieszkał wraz z matką do II wojny świa
towej. W lecie i podczas prac polowych
przebywał w Zatroczu, zimą, w kamienicy
rodziców przy ul. Nadbrzeżnej 22 w Wil
nie. Majątkami administrował z dużym za
angażowaniem. Jednakże jego „wyniosły
i apodyktyczny charakter” (inf. J. Pietkie
wicza) wpływał na częste nieporozumienia
z administracją majątkową, zmiany rząd
ców i ekonomów, co ujemnie wpływało na
stan gospodarki i rolnictwa. Aby podrepe
rować swoją sytuację finansową zdecydo
wał się na wykopanie 8 stawów, w których
hodowano karpie na sprzedaż. Otworzył
Andrze j hr. Tyszkiewicz
również gorzelnię. Założył bażantarnię,
a w fol. Budki był punkt patroszenia ikry z jesiotrów. Produkcja wędrowała na własny
stół i była dostarczana do prywatnych hoteli w Landwarowie i Wilnie.
Dużo podróżował, często odwiedzał rodzeństwo i licznie rozgałęzionych krew
nych na Litwie; w celach kuracyjnych i towarzyskich wyjeżdżał do Zakopanego,
Warszawy, Anglii, Włoch i na Rivierę francuską. Doskonale mówił po angielsku
i francusku.
A. T. był gościnny, opiekuńczy, rodzinę i znajomych podejmował z pompą, za
pewniając rozrywki, które sam lubił: jazdę konną, przejażdżki łódkami, grę w bilard
i w tenisa. Preferował także duże polowania, dlatego w majątku były trzymane liczne
psy gończe. Obowiązkowym elementem spotkań rodzinno-towarzyskich w czasach
jego rezydowania było spędzanie czasu w pałacowej palarni i oglądanie szczątków
rodzinnych kolekcji. A. T. gromadził monety, angielskie platery i białą broń. Chętnie
smakował życie towarzysko-rozrywkowe międzywojennego Wilna, więc nie zawsze
stać go było na wypłaty robotnikom polowym — służbę pałacową opłacała matka —
i zakup rzeczy niezbędnych w gospodarstwie.
Wysiedlony z Zatrocza w 1940 przez sowieckie władze litewskie, jakiś czas prze
bywał w Wilnie zarabiając na utrzymanie w szpitalu Czerwonego Krzyża. Wkrótce
znalazł się w szeregach polskiej konspiracji. Po wojnie był w 2 Korpusie PSZ na
Zachodzie. Zdecydował się na pozostanie w Anglii, na stałe osiadł w Londynie. Na
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obczyźnie utrzymywał się z udzielania korepetycji języka rosyjskiego, a z czasem
również administrowania domami. Finansowo i organizacyjnie wspierał pozostają
cych na emigracji krewnych.
Zm. bezpotomnie w Londynie, został pochowany z żoną na cm. Brompton.
A. T. oż. 28.05.1962 w Londynie z Tatarką polskiego pochodzenia, Kamillą
Achmetowicz z Ibrahimów (1.02.1916-24.05.1973).
Dok.: L. Narkowicz, Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu, W.2007, s. 136-178, A. Suchcitz, „Non omni
morial”. .. Polacy na londyńskim Brompton , W. 1992, s. 87.

Liliana Narkowicz
TYSZKIEWICZ hr. JOANNA ZOFIA MARIA z TYSZKIEWICZÓW (28.04.1898-

8.08.1995), wł. maj. Pogorzela (pow. koźmiński). Córka Józefa (1868-1917) i Jad
wigi Stefanii Marii z ks. Światopełk-Czetwertyńskich. Ur. w Warszawie.
Rodzeństwo: zob. biogram ^ Józefa Tyszkiewicza (1868-1917).
Była oczkiem w głowie ojca, który dbał nie tylko, aby chodziła pięknie ubrana,
ale i wyrosła na mądrą i wykształconą pannę. Zakładając ordynację w dokumentach
spadkowych zaznaczył, że „w razie wygaśnięcia w męskiej i żeńskiej linii potomstwa
synów”, dobra przechodzą na Joannę i jej potomstwo.
J. T. dzieciństwo i młodość spędziła w Zatroczu, wakacje w Kretyndze i Połądze
u dziadków, zimą wyjeżdżała z rodzicami do Wilna, Warszawy lub Paryża. Nauki
pobierała w domu pod opieką licznych
zagranicznych guwernantek oraz niani
Polki. Chętnie recytowała wiersze i śpie
wała polskie pieśni patriotyczne. Uwiel
biała powieści Sienkiewicza i poezję
Mickiewicza. Oprócz języka ojczystego,
mówiła po rosyjsku, niemiecku, angiel
sku i francusku. Od dzieciństwa niezwyk
le przywiązana do swojej garderobianej,
rówieśnicy Wandy Czerniawskiej (cór
ki pałacowego ogrodnika), wciągała ją
w naukę czytania, recytacji w języku fran
cuskim. Pomagała matce w prowadzeniu
tajnej szkółki nauczania, a także lekcji ry
sunku i śpiewu. Podczas I wojny świato
wej, kiedy rodzice ze względu na chorobę
ojca zmuszeni byli w pośpiechu opuścić
Zatrocze, jako najstarsze dziecko zosta
ła zobowiązana dołączenia do nich wraz
z młodszym rodzeństwem i służbą (kre
densowym, pokojówką, kucharką), z cze
go wywiązała się znakomicie.
W Petersburgu doskonaliła język ro
syjski i zaczytywała się dziełami Puszki
na oraz Lermontowa. Po śmierci ojca
i zakończeniu I wojny światowej z matką
i rodzeństwem po tułaczce wojennej za
Joanna z Tyszkiewiczów i Stefan
trzymali się u krewnych w Warszawie,
Tyszkiewiczowie w Wenecji
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gdzie jako panna na wydaniu, ciesząc się ze względu na delikatną urodę i nietuzinko
wą osobowość wielkim powodzeniem, brała udział w licznych balach i otwierała kar
nawały. W 1920 zaręczyła się ze swoim kuzynem Stefanem Janem hr. Tyszkiewiczem
(26.02.1897-1979) z Wojnowa (linia birżańska). W roku następnym w Warszawie
miał miejsce ich ślub (25.01.1921). Młodzi przenieśli się do Pogorzeli w Wielkopolsce, zakupionej przez matkę Joanny. Z Zatrocza pojechała z Joanną do Pogorzeli jej
wierna przyjaciółka — garderobiana Wandzia, awansując na gospodynię.
Majątek, wraz z fol. Taczanówka i leśniczówką Dobrapomoc, w 1926 (wówczas fi
gurujący jako własność Stefana T.) liczył 1150 ha, z czego ziemi uprawnej było 300 ha,
a 700 ha zajmowały lasy, obfitujące w zwierzynę oraz słomki i cietrzewie. Jego nowi
właściciele zasłynęli w okolicy jako „dobrzy i porządni ludzie, którzy chętnie przebywali
w towarzystwie służby i dbali o warunki życia i pracy swoich robotników” (inf. W. Foltynowicza). Mąż J. T. interesował się hodowlą rasowych koni, ona oddawała prym poezji
i sztuce. Ich wspólną pasją były polowania. W zimie podróżowali po Europie. Z licznych
wojaży niezatarte wrażenie zostawiła Wenecja Na wakacje letnie do Pogorzeli przyjeż
dżali artyści i malarze. Pokłosiem tych przyjaźni i wizyt był między innymi obraz Wojcie
cha Kossaka Stefanostwo Tyszkiewiczowie z Pogorzeli na polowaniu (1926).
Wybuch wojny w 1939 zastał rodzinę J. T. w Książu, w gościnie u młodszej siostry
Marii Zygmuntowej Wielopolskiej. Kiedy wrócili swoim powozem do majątku, pałac
był już zajęty przez Niemców. Kazano im jak najszybciej opuścić gniazdo rodzinne,
pozwalając zabrać trochę rzeczy. J. T. nie zostawiła na pastwę losu obrazu Kossaka.
Przez Szwecję wyjechali do Anglii, a potem do Francji. Na stałe osiedli w Paryżu.
Dzięki przezorności, przedsiębiorczości, wykształceniu i znajomości języków potra
fili zarobić na życie mimo, że praca nieodpowiednia ich edukacji i pozycji społecznej
była dla nich i trudna, i poniżająca. J. T. jak i jej ojciec, przywiązywała ogromną wagę
do wykształcenia swoich córek.
J. T. napisała wspomnienia i wiersz o Zatroczu, zachowane w rodzinnych zbio
rach prywatnych we Francji. Zm. w Paryżu i tam została pochowana. Przed śmiercią
wyprawiła córki do majątku rodzinnego na Litwie i zobowiązała je do przywiezienia
kawałka muru pałacowego. Zgodnie z jej ostatnim życzeniem położono go do trum
ny, a na pomniku nagrobnym napisano, że pochodziła z Zatrocza.
Dzieci: 1. Dorota (1922-1958); 2. Joanna Maria Jadwiga (ur. 1923), za Stanisła
wem Duninem h. Łabędź (1919-1987), ich dzieci: 2.1. Maria (ur. 1952), mąż Herve Goudard (ur. 1952), ich dzieci: 2.1.1. Anne (ur. 1978); 2.1.2. Alix (ur. 1982);
2.1.3. Alexandre (ur. 1985); 2.1.4. Stanislas (ur. 1988); 2.1.5. Clemence (ur. 1992);
2.2. Stefan (ur. 1956), oż. z Yuką Ourą (ur. 1960), ich dzieci: 2.2.1. Alicja (ur. 1983);
2.2.2. Antoni (ur. 1994); 2.3. Stanisław (ur. 1959), oż. z Anną z Konopków (ur. 1959),
ich córki: 2.3.1. Olivia (ur. 1989); 2.3.2. Zofia (ur. 1992); 3. Jadwiga (ur. 1925);
4. Krystyna (ur. 1932).
Dok.: L. Narkowicz, Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu, W. 2007, s. 123, 127, 137-138, 158, 178;
Materiały zebrane przez autorkę.

Liliana Narkowicz
WIELOPOLSKI ZYGMUNT KONSTANTY margrabia h. Starykoń (10.07.190116.02.1971), wł. ordynacji chroberskiej (pow. pińczowski). Syn Aleksandra Erwina
(1875-1937) i Zofii z hr Broel-Platerów (1879-1926). Ur. w Chrobrzu.
Rodzeństwo: 1. Maria Zofia (1904-1979), za Władysławem hr. Tarnowskim
(zm. 1940), ich dzieci 1.1. Juliusz (ur. 1929), pierwsza żona Helena z hr. Po-
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nińskich (ur. 1954), ich syn 1.1.l a. Władysław (ur. 1954); druga żona Helena
z Babińskich (ur. 1945), ich syn 1.1.2b. Robert (u.r 1966); trzecia żona Maria z N o
wackich (ur. 1952), ich dzieci: 1.1.3c. Bohdan (ur. 1977); 1.1.4c. Elżbieta (ur. 1979);
12. Marek (ur. 1932), oż. z Krystyną z Dębczyńskich (ur. 1929); 1.3. Aleksander
(ur. 1934), oż. z Marią z Jeleńskich (1935-2002), ich dzieci: 1.3.1. Jacek (ur. 1964);
1.3.2. Tomasz (ur. 1966); 1.3.3. Anna (ur. 1970); 2. Alfred Feliks (1905-1996), oż.
z Marią z Woytkowskich h. Lubicz (1916-2007), ich dzieci 2.1. Jan (ur. 1936), oż.
z Wandą z Zielińskich (ur. 1936), ich dzieci 2.1.1. Piotr (ur. 1964); 2.1.2. Damian
(ur. 1967); 2 2 . Zofia (ur. 1938), 1° voto za Włodzimierzem Kwietniem (ur. 1934),
2° voto za Krzysztofem Nieszkowskim (1929-1990), ich dzieci: 2.2.1. Ewa (ur. 1965);
2.2.2. Anna (ur. 1965); 2.3. Agnieszka (ur. 1941), za Jeanem Delehayem, ich dzieci:
2.3.1. Sophie (ur. 1973); 2.3.2. Jean Philippe (ur. 1977); 2.4. Andrzej (ur. 1945), oż.
z Krystyną z Hamanowskich (ur. 1949), ich syn 2.4.1. Krzysztof (ur. 1972); 3. Zofia
(1906-1994), żona Jana hr. Szeptyckiego (1905-1980), ich dzieci: 3.1. Paweł (19352004), oż. z Teresą z Raciborskich (ur. 1929), ich dzieci 3.1.1. Katarzyna (19621973); 3.1.2. Leon (ur. 1964); 3.1.3. Paul (ur. 1965); 3.2. Maria (ur. 1936), jej syn
3.2.1. Andrzej Szeptycki (ur. 1977); 3.3. Andrzej (1939-2008), oż. z Krystyną z Pie
chockich (1940-2008), ich dzieci 3.3.1. Magdalena (ur. 1970); 3.3.2. Jan (ur. 1972);
3.3.3. Aleksander (ur. 1974); 3.3.4. Mikołaj (ur. 1976); 4. Aleksander Karol (19101980), dr nauk technicznych, abs. Polit, w Zurychu (1936), oż. z Anną z Manteufflów
(1915-2005), ich dzieci 4.1. Hubert (ur. 1940-2002); 4 2 . Piotr (ur. 1943), oż. z Anną
Jenike (ur. 1951), ich dzieci 4.2.1. Anna (ur. 1976); 4.2.2. Aleksander (ur. 1978);
4.2.3. Magdalena (ur. 1985); 4.3. Ignacy (ur. 1945), oż. z Ewą z Moszczeńskich
(ur. 1953), ich synowie 4.3.1. Jan (ur. 1983); 4.3.2. Piotr (ur. 1985); 5. Alberta Maria
(1917-1999), żona Gerarda Labudy (1916-2010), prof. historii, mediewisty, wice
prezesa PAN, prezesa PAU, ich dzieci: 5.1. Aleksander (ur. 1944), pierwsza żona
Barbara z Ciesielskich (ur. 1946), ich syn 5.1.1. Mateusz (ur. 1970); druga żona Mał
gorzata Łachwa (ur. 1953); 5.2. Iwo (ur. 1945), pierwsza żona Anna Wawrzyniak
(ur. 1956), ich dzieci: 5.2.1. Patryk; 5.2.2. Alba (ur. 1984); druga żona Cecille Pemberton (ur. 1973); 5.3. Adam (ur. 1946), oż. z Teresą z Tuczyńskich (ur. 1950), ich
córki: 5.3.1. Anna (ur. 1976); 5.3.2. Katarzyna (ur. 1978); 5.4. Damian (ur. 1949), oż.
z Małgorzatą z Kranzów (ur. 1952), ich dzieci: 5.4.1. Marcin (ur. 1976); 5.4.2. Zu
zanna (ur. 1981); 5.4.3. Aleksander (ur. 1983); 5.5. Anastazja (ur. 1953), za Benoit
Winigerem (ur. 1955).
Z. W. do gimnazjum uczęszczał w Warszawie, w 1920 zgłosił się na ochotnika do
wojska.
Po ślubie w 1928 zamieszkał z żoną w Książu Wielkim pod Krakowem. Po śmier
ci ojca odziedziczył ordynację chroberską (Chroberz i Książ Wielki z przyległościam i) wraz z bogatym archiwum, biblioteką zasobną w stare druki i zbiorami sztuki,
dlatego przeniósł swoją siedzibę do Chrobrza, ale już znacznie wcześniej pomagał
ojcu w prowadzeniu ordynacji. W 1925 majątek ojca Z.W., Aleksandra Erwina, liczył
11 418 ha, w tym 5 198 ha lasów. Jednak w chwili przejęcia ordynacji przez Z. W. po
wierzchnia posiadanych hektarów ziemi, łąk i lasów szybko kurczyła się ze względu
na konieczność parcelacji i sprzedaży ziemi na pokrycie licznych długów. W 1932
zadłużenie dóbr przekroczyło 1,8 min zł. Tego roku Wielopolscy stanęli przed groźbą
częściowej licytacji majątku ziemskiego. W następnych latach sytuację udało się opa
nować, jednak kłopoty finansowe towarzyszyły rodzinie Z. W. do II wojny światowej.
W czasie wojny rodzina Wielopolskich współpracowała z ruchem oporu. Ma
ria prowadziła w podziemiu szkołę dla okolicznej młodzieży. Z. W. podejrzewany
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o współdziałanie z polską partyzantką (dostarczanie żywności, ubrań, udzielanie
schronienia i przekazywanie informacji) został schwytany przez Niemców i uwię
ziony w Oranienburgu k. Berlina. Mocno schorowany, na granicy życia i śmierci,
u schyłku wojny, zawdzięczając interwencji spokrewnionych arystokratycznych do
mów niemieckich, został stamtąd wydobyty przez żonę.
Przez długie lata powojenne rodzina ukrywała swe pochodzenie obawiając się
różnych represji. Z. W. z rodziną przeniósł się do Krakowa, a stamtąd na Wybrze
że. Aby zapewnić chleb rodzinie, zgodnie ze swym wykształceniem, dalsze swe życie
związał z ogrodnictwem. Zm. w Gdańsku. Pochowamy został obok żony na cmenta
rzu w Chrobrzu w rodzinnym grobowcu Wielopolskich.
Z. W. 22.08.1928 w Warszawie w kościele św. Aleksandra oż. z Marią z hr. Ty
szkiewiczów (1904-1971), có rk ą ^ Józefa (1868-1917).
Dzieci: 1. Aleksander Maria (1929-1985), oż. z Jadwigą z Jaroszyńskich (ur. 1934),
ich córki: 1.1. Joanna (ur. 1955), żona Jacka Biernata, ich dzieci: 1.1.1. Grzegorz
(ur. 1981); 1.1.2. Stanisław (1994); 1.2. Zofia (ur, 1959), żona Bogdana Iwaniaka, ich
syn 1.2.1. Zygmunt; 2. Krzysztof Maria (1931-2006), oż. z Ludmiłą Olejarz (ur. 1937),
ich córka 2.1. Anita (ur. 1964), żona Roberta Fonfary, ich dzieci: 2.1.1. Dominika
(ur. 1993); 2.1.2. Weronika (ur. 1996); 2.1.3. Aleksander (ur. 2002); 3. Maria Izabella
(ur. 1936), za Januszem Malinowskim (ur. 1931).
Dok.: T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, W. 1997, s. 460; S. Konarski, Armorial de la
nohlessepolonaise titree, Paris 1958, s. 132-133; Korespondencja rodzinna Wielopolskich z Chrobrza (okres
II Rzeczypospolitej), oprać. Małgorzata Przeniosło, Kielce 2009, L. Narkowicz, Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu, W. 2007, s. 138-139.

Liliana Narkowicz
WIERZBICKI ZDZISŁAW h. Nieczuja (1890-1951), współwł. maj. Żochy
(pow. ciechanowski), senator II RP. Syn
Zygmunta. Ur. w Bachorzu.
Rodzeństwo: 1. Wanda; 2. Irena.
Z. W. studia rolnicze odbył w Bonn.
W 1918 brał udział w rozbrajaniu żoł
nierzy niemieckich, po wojnie podjął
działalność społeczną i gospodarczą.
Po ślubie z Zofią Parzychą objął zarząd
jej maj. Żochy, jednocześnie pracując
w wielu dziedzinach życia odrodzonego
Państwa Polskiego. Był starostą w Płoń
sku, członkiem Tow. Rolniczego, Tow.
Wzajemnego Kredytu w Ciechanowie,
ZZ, członek komitetu budowy gmachu
Banku Spółdzielczego MieszczańskoRolnego w Ojrzeniu. W wyniku społecz
nego uznania, jakim się cieszył, został
wybrany w 24.06.1936 senatorem, którym
był do 1939.
Aresztowany przez Niemców w je
sieni 1939 został wywieziony do Dachau
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— w obozie przeżył całą wojnę. Po wyzwoleniu pozostał w Belgii, gdzie kierowa!
m.in. Centrum Wyższych Studiów organizowanych dla młodzieży polskiej. Ciężko
chory, wyniszczony pobytem w obozie wrócił w 1948 do Warszawy, gdzie wkrótce zm.
Z. W. oż. z Zofią z Parzychów, wł. maj. Żochy Wielkie, córką Józefa i Elżbiety
z Choromańskich, abs. Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach i Konserwa
torium (śpiew i fortepian) w Warszawie. Zofia W. maj. Żochy odziedziczyła po wuju
Józefie Choromańskim (1865-1925), od 1909 prezesie Tow. Rolniczego w Ciechano
wie. W Żochach był dwór z 2. poł. XVIII w.
Dzieci: 1. Karol (11.04.1918-1.09.1944), żołnierz AK, pseud. „Kulawiak”, ka
pral pchor. dywizjonu „Jeleń”, zginął na Sadybie zasypany gruzami domu w czasie
bombardowania Warszawy; 2. Tadeusz (1922-9.01.1990), abs. szkoły rolniczej, żoł
nierz AK, pseud. „Nieczuja”, kapral pchor. dywizjonu „Jelen”, po upadku powsta
nia wywieziony do obozu, ukończył studia rolnicze w Louvain oraz konserwatorium
w Brukseli, i szkołę aktorską. Śpiewał partie solowe w operach Gandawy, Antwerpii,
Krefeld, Austrii, Francji, Szwajcarii, RFN i Polsce, w operze królewskiej w Brukse
li. Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Belgii był odznaczony Krzyżem
Walecznych, Krzyżem AK, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Konfederacji Kom
batantów Europejskich w Brukseli. Zm. w Brukseli.
Dok.: Kto był kim w IIR P , s. 558; T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze Płockie w czasach wojny światowej i p o 
wstania Państwa Polskiego, Toruń 1932; Lista, t. 1, s. 1114-1115; Kasztelewicz, s. 1; inf. rodziny.

Katarzyna Kujawska
ZAŁĘSKI ADOLF MARIAN ALEKSANDER h. Prus (26.11.1869-3.05.1940),
wł. maj. Hołownica, Barnaki, Rzeczki (pow. rówieński), Ujście (pow. kostopolski).
Syn Mieczysława (1833-25.10.1917), wł. dóbr Hołownica, i Wilhelminy z Załęskich
(19.04.1838-18.08.1920). Ur. w Paryżu.
A. Z. pochodził z gałęzi Załęskich h. Prus osiadłej w XIX w. na Wołyniu i wyle
gitymowanej ze szlachectwa w l. 1847-1849 i zapisanej do VI księgi szlachty guberni
wołyńskiej. Dziadek A. Z., Henryk Z. kupił w 1854 od Jerzego Lubomirskiego dobra
Hołownica (pow. zwiehelski (nowogródzko-wołyński) w gub. wołyńskiej), obejmują
ce kilka wsi: Hołownica, Kozak, Rzeczki, Lipówka. Przed reformą włościanską ma
jątek obejmował 5297 ha, a w końcu XIX w. — 3220 ha, w tym 1193 ha zajmowały
lasy. W okresie międzywojennym do A. Z. należały na Wołyniu następujące dobra:

Dwór w Hołownicy
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Hołownica (2500 ha), Barnaki (396 ha), Rzeczki (2297 ha) i Ujście (3157 ha). Do
różnych członków rodziny Załęskich należały w tym czasie także majątki w innych
częściach Wołynia. W Hołownicy do września 1939 znajdował się drewniany, parte
rowy dwór przypuszczalnie wzniesiony jeszcze przez Czartoryskich, dawnych dzie
dziców tego miejsca.
A. Z. po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski został aresztowany (23.09.1939)
i osadzony w więzieniu w Dubnic. gdzie został zamordowany przez NKWD.
A. Z. oż. 1.11.1898 w Łuninie (pow. piński) z Jadwigą z ks. Druckich-Luhcckich
h. Druck (11.05.1873 w Łuninie — 5.02.1956 w Kaletach), córką Edwina (21.08.1828
w Łuninie — 8.08.1901 w Łuninie), wł. dóbr Łunin i innych, i Franciszki z Kaszow
skich h. Janina (1844-1915). Jadwiga Z. została uwięziona 23.09.1939 przez NKWD
razem z mężem i córką Marią w Dubnie. a w 1940 wywieziono ją z córką do Kazach
stanu. skąd wróciła do Polski w 1945 i zm. w Kaletach na Śląsku.
Ich dzieci: 1. Stanisław (28.10.1899 wHołownicy-9.06.1972 w Londynie), współwł.
maj. Hołownica. Ujście; 2. Maria (12.11.1900 w Hołownicy-12.04.1944 w Kazachsta
nie). aresztowana przez NKWD razem z rodzicami 22.09.1939. więziona w Duhnic.
w czerwcu 1940 została wywieziona do Kazachstanu, gdzie zm. na tyfus: 3. Henryk
(1902-1981); 4. Wilhelmina (13.07.1904 w Hołownicy-20.05.2003). od 15.02.1928
(Warszawa) żona Piotra Pruszyriskiego (1894-1980). syn Jana Piotra i Marianny
z Luba-Radzimińskich. ich dzieci: 4.1. Jadwiga Maria (1929-1980); 4.2. Elżbie
ta Teresa (ur. 1938); 4.3. Jan Piotr (1941-2008). oż. z Agnieszką z Jarzemhskich
(ur. 1941). ich syn 4.3.1. Michał Jerzy (ur. 1973). oż. z Katarzyną Ciepłą, ich dzieci:
4.3.1.1. Jan Stanisław (ur. 2002): 4.3.1.2. Stanisław Michał (ur. 2004).
Dok.: Spisok’dwordn 'volynskojgubiemii, Żitom ir' 1905, s. 263-264: Polska własność na Ukrainie, s. 498; Spis
ziemian, woj. wołyńskie, s. 63; Lista, t. I, s. 1163,1165; Aftanazy,Materiały, t. 5A, s. 131-132; inf. rodziny.

(Red.)
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ZAŁĘSKI HENRYK MARIAN EDWIN h. Prus I (21.10.1902-22.02.1981), współwł.
maj. Hołownica (pow. rówieński) i Ujście (pow. kostopolski). Syn Adolfa Maria
na Aleksandra (26.11.1863-3.05.1940) i Jadwigi z ks. Druckich-Lubeckich h. Druck
(11.05.1875-6.06.1956). Ur. w Hołownicy.
Rodzeństwo: zob. biogram Adolfa Załęskiego (26.11.1863-3.05.1940)
H.
Z. ukończył gimnazjum w Warszawie, również w Warszawie studiował przy
rodę na UW, a następnie na Wydz. Rolniczo-Leśnym UP uzyskując w 1930 dyplom
inż. leśnictwa.
Po odbyciu rocznej praktyki leśnej w Orłowie Murowanym (pow. krasnystawski ),
majątku należącym niegdyś do Kajetana Kickiego, a od 1879 do Tow. Osad Rol
nych, półrocznej praktyki tartacznej w Rytrze u Adama hr. Stadnickiego, w począ
tkach 1933 powrócił na Wołyń, gdzie administrował majątkami leśnymi: Marenin,
Wólka Klesowska, Ożenin, Nowiny Stefana Jełowickiego w powiatach: rówieńskim,
kostopolskim, sarneńskim, zdołbunowskim o łącznej powierzchni ok. 6000 ha, oraz
majątkami ojca i własnym w Ujściu o powierzchni ok. 5000 ha. Ujście było położone
w odległości ok. 25 km na północ od Korca nad rzeką Słuczą. Przybrzeżny pas leśny
porastały lasy grabowe, jesiony, wiązy, brzozy, osiki, klony i dzikie jabłonie, dalej
rozpościerał się las mieszany z przewagą dębów. Cały ten kompleks leśny położo
ny jest w dorzeczu rzeki Słuczy, która płynie głębokim korytem, tworząc przepięk
ne przełomy. Brzegi miejscami dochodzą do 50 metrów wysokości i są zbudowane
z granitowych płyt. Jest to pozostałość po rozległym i prastarym pasie górskim,
którego ślady napotkać można pomiędzy Korcem a Wólką Klesowską. W termi
nologii naukowej nosi on nazwę tzw. wału scytyjskiego. Dzisiejsza powierzchnia
wału scytyjskiego przedstawia się jako równina, wśród której widoczne są tereny
bagienne. Miejscami wydostają się na powierzchnię ziemi skośne łupki i bloki gra
nitów. Ze względu na pierwotny charak
ter i piękno występujących tu lasów nad
przełomem Słuczy istniał projekt utwo
rzenia rezerwatu leśnego (1. 1938-1939).
W wyżej opisanych majątkach H. Z. ure
gulował
stosunki
prawno-agrarne,
wykonał całokształt prac hodowlano-zalesieniowych i eksploatacyjnych, zalesia
jąc od 1933 do 1939 ok. 1500 ha.
Mieszkając cały czas w Równem był
sekretarzem Oddziału Ziemian, człon
kiem Komisji Odwoławczej od poda
tku dochodowego przy Izbie Skarbowej
w Łucku, biegłym sądowym do szacowa
nia gruntów leśnych, podłowczym PZŁ,
członkiem Komisji Klasyfikacji Gruntów
itp. Prace te absorbowały cały jego czas
do września 1939.
We wrześniu 1939 wyjechał do Wil
na i na Litwę Kowieńską do maj. Siesiki
(pow. Wiłkomirski), należącego do kuzy
nów Dowgiałłów, a następnie przeniósł
się do Warszawy. W okresie od kwiet- ślub Aleksandry z Puzynów i Henryka Załęskiego
nia do października 1941 pracował jako
(Warszawa 1941)
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brakarz włókna osikowego. Później H. Z. pełnił funkcję nadleśniczego w Golejowie
(pow. staszowski) u ks. Konstantego Radziwiłła.
Od 1.11.1944 był inspektorem Lasów Państwowych, organizując cztery nadleśnic
twa i dwa tartaki w Sandomierskiem. Ze względu na bardzo trudne warunki bytowe
przeniósł się wraz z rodziną do Rogowa (pow. żniriski), gdzie objął funkcję kierow
nika tartaku. Potem służbowo przenoszony był do tartaków w Wieluniu Północnym
nad Notecią, Zagórzu k. Kłobucka i Kalet k. Tarnowskich Gór. Następnie objął po
sadę głównego technologa drewna w Rejonie Przemysłu Leśnego w Bytomiu i Ka
towicach. W 1968 przeszedł na emeryturę i przeprowadził się do córki Marii do
miejscowości Słupia Wielka k. Poznania. Był to niejako sentymentalny i może nie
przypadkowy powrót do malowniczej Wielkopolski, którą dobrze poznał za czasów
studenckich.
Niemal od początku przybycia do Słupi Wielkiej stal się jedną z najbardziej zna
nych i łubianych postaci. Rozwiązywał liczne konflikty pomiędzy miejscową ludno
ścią a przybywającymi z całej Polski do pracy w Centralnym Ośrodku Badań Roślin
Uprawnych (COBORU) naukowcami. Największą o czasów młodości pasją H. Z. by
ło różdżkarstwo i radiestezja. W 1973 powstało Wielkopolskie Stów. Różdżkarzy
i Radiestetów w Poznaniu, a jego pomysłodawcą i współtwórcą był H. Z. Potrafił
za pomocą wahadełka i rcSżdżki (leszczynowej) wykryć źródła wody pitnej, szkodli
we podziemne cieki wodne lub złoża minerałów. Przez wiele lat prowadził badania
nad wpływem zminiaturyzowanych piramidek na rozwój roślin. Te wszystkie badania
i pasje znalazły odzwierciedlenie w publikacjach takich jak ..Biblioteka Różdżkarza".
Wydawcą publikacji TL Z. była Centrala Usługowo-Wytwórcza ..Różdżkarz" w Po
znaniu.
H. Z. zm. w Słupi Wielkiej i został pochowany w Koszutach k. Poznania.
H.
Z. oż. 30.08.1941 w Warszawie z Aleksandrą Marią z ks. Puzynów h. Oginiec
(2.06.1917-24.09.1966), córką
Józefa Puzyny (1878-1949). Dzieci: 1. Aleksander

ffenryk i Aleksandra z Puzynów Załęsey z dziećmi
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Franciszek Maria (ur. 23.07.1942 w Staszowie), artysta fotograf, oż. z Iwoną z Jago
dzińskich (ur. 1944), córką Jana i Ireny z Bobowskich; 2. Maria Jadwiga Aleksandra
(ur. 4.03.1944), abs. SGGW, odbyła praktyki w Anglii, później pracowała w Central
nym Ośrodku Badań Roślin Uprawnych (COBORU) Słupii Wielkiej k. Środy Wiel
kopolskiej.
Dok.: Materiały opracowane przez Henryka i Stanisława Załęskich oraz Józefa Puzynę.

Aleksander Załęski
ZAMBRZYCKI ADOLF h. Kościesza (1850-18.09.1928), wł. maj. Kupientyn

(pow. sokołowski). Syn Aleksandra (1810-1860), wł. maj. Brzeźno i Gostkowo
(pow. pułtuski), ppor. WP w Powstaniu Listopadowym, odznaczonego Krzyżem Zło
tym Virtuti Militari (17.09.1831), i Franciszki
z Leppertów (1815-1887) z Alzacji. Ur. w Gostkowie.
Aleksander Z. był synem Karola (177012.1821 w Gostkowie), sekretarza królewskiego,
i (ślub 1796) Elżbiety z Jakubowiczów-Paschalisów h. własnego, c. Paschalisa, oż. 1832 w ko
ściele parafialnym w Zambskach (pow. pułtuski)
z Franciszką z Leppertów.
Rodzeństwo: 1. Eufemia, od 17.02.1852 (Zambski) za Henrykiem Modzelewskim h. Trzywdar, wł. maj. Gładczyn (pow. pułtuski); 2. Teresa
Maria, żona od 1862 (Warszawa) Kazimierza
Krasnodębskiego, ich córka 2.1. Maria Elżbie
ta (zm. 1933), za Zenonem Pelczarem (1866—
1934); 3.^+ Zygmunt (1850-1925).
A. Z. w 1891 kupił od Szydłowskich Kupien
tyn. W Kupientynie o powierzchni ok. 2000 ha
(88 włók) ziemi uprawnej, łąk i lasów znajdował
się istniejący do dzisiaj dwór (681 m t ) wznie
siony przez poprzednich właścicieli majątku —
Szydłowskich. W 1899 A. Z. za 50 tys. rubli nabył w Warszawie Hotel Wiedeński
(100 pokoi z restauracją) przy ul. Marszałkowskiej 102. W 1906 wybudował w sąsia
dującej z Kupientynem wsi Nieciecz murowaną plebanię do dziś istniejącą i przy
czynił się do budowy drewnianego kościoła. Był również współfundatorem budowy
nowego kościoła w Zembrowie w 1. 1902-1905.
Po śmierci A. Z. Kupietyn odziedziczyła córka Jadwiga (488 ha), a później
wnuczka Anna z mężem, którzy byli dziedzicami majątku do parcelacji w 1944 r.
(ok. 400 ha, w tym 50 ha lasu).
A. Z. oż. z Jadwigą z Rudnickich h. Lubicz (zm. 28.12.1930), współwł. maj.
Szumsk (pow. żytomierski w gub. wołyńskiej), c. Tadeusza i Barbary z Andrze
jewskich. Ich dzieci: 1. Jadwiga, wł. maj. Kupietyn, żona Czesława Winnickiego
(zm. 1936), ich córka 1.1. Anna, wł. maj. Kupietyn, żona Zygmunta Hryniewicza;
2. Wanda; 3. Adolf (1888-1963); 4. Stanisław; 5. Aleksander (1891-5.05.1959), stu
dia ekonomiczne w Dreźnie, urzędnik w Banku Handlowym, oż. z Adelą z Makow
skich (zm. 21.06.1978), dzieci: 5.1. Jerzy (1930-1993); 5.2. Adolf (1932-29.01.2003);
6. Zofia; 7. Tadeusz.
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Adolf i Jadwiga z Rudnickich Zambrzyccy z dziećmi
Dok.: Nekrologi, t. 1, s. 6; Spis imienny dowódców, s. 152; Spis ziemian, woj. lubelskie, s. 25; Polska własność
na Ukrainie, s. 524-525; PSB, t. 10, s. 378-379; „Kurier Warszawski" z 15/27.02.1852; „Wiadomości Zie
miańskie”, 2002, nr 11, s. 19-24; Wspomnienia rodzinne; List Adolfa Zambrzvckiego, wnuka do redakto
ra „Tygodnika 1’ultuskiego” z 25.08.2000; inf. rodziny.

A dolf Zambrzycki (T.E.)

ZAMBRZYCKI ZYGMUNT h. Kościesza (1850-1925). wł. maj. Gostkowo (pow. puł
tuski). Syn Aleksandra (1810-1860) i Franciszki z Leppertów. Ur. w Gostkowie.
Rodzeństwo: zob. biogram *+ Adolfa Zambrzvckiego.
Z. Z. przejął rodzinne Gostkowo. Dwór w Gostkowie o pow. 444 m t uległ czę
ściowemu zniszczeniu w czasie I wojny światowej: odbudowany w 1. międzywojen
nych i został całkowicie zburzony w czasie II wojny światowej.
Gostkowo o powierzchni ok. 1000 ha było majątkiem dobrze zagospodarowa
nym. o rozwiniętej hodowli owiec (ok. 3000 sztuk), gorzelni i na mniejszą skalę ho
dowli krów. świń. koni.
Z. Z. został pochowany na cm. Powązkowskim w Warszawie.
Z. Z. oż. był z Jadwigą z Nostitz-Jackowskich h. Ryś. Ich dzieci: 1. Zygmunt:
2. Józef: 3. Jadwiga: 4. Tytus.
Dok.: Spis ziemian, woj. warszawskie, s. 77: A. Nicd/wiecka, Rody ziemi łomżyńskiej. „Kontakty"
z 20.06.1999; „Nasz Gazeta” (Wilno), 1998, nr 10, s. 12 (list A. Zambrzvckiego dot. rodziny): inf. rodziny.
A d o lf Zambrzycki

ZBRZEZIŃSKI JAN h. Leliwa (ok. 1876-21.11.1941). współwł. dóbr Wilkobolc
(Wiłkobole) (pow. wyłkowyski). Syn Edmunda i Bronisławy ze Strengerów.
Rodzeństwo: 1. Jadwiga (25.03.1881—18.04.1974). za Kazimierzem Russockim
(1872-1924). prawnikiem: 2. Maria (25.03.1881 1946). wywieziona z bratem pod
Bijsk do Ałtajskiego Kraju. zm. k. Tuły w wagonie w drodze powrotnej do Polski.
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W 1885 dobra Wiłkobole składały się z fol. Wiłkobole, Torfienica i Nowosady —
razem zajmowały ok. 693 ha. W czasie I wojny światowej Wiłkobole zostały całkowicie
zrujnowane. Po zakończeniu wojny znalazły się na terenie niepodległej Litwy. Ale
w 1923 przyszła reforma rolna zabierając przeszło połowę obszaru Wilkoholi. Pozo
stało 240 ha: 3 działy po 80 ha na J. Z. i dwie jego siostry. J. Z. zarządzał całością,
wypłacając siostrom przypadające na nie dochody. J. Z. zaczął powoli odbudowywać
gospodarstwo, wzniesiono m.in. gorzelnię, która pomogła w podniesieniu dochodo
wości majątku. Administracja gospodarstwa była w ręku J. Z., ekonoma i karbowego.
Sam właściciel prowadził księgowość. Na 5 lat przed II wojną światową stać już było
J. Z. na samochód i inne inwestycje w majątku. Wszystkie długi zostały spłacone.
Żona J. Z. pomagała w gospodarstwie, prowadząc silną ręką sad, warzywniak,
pasiekę oraz hodując drób i trzodę chlewną. Dochody z nich szły na utrzymanie do
mu, służby domowej, nauczycielek dla córki oraz ubranie. Natalia była osobą bardzo
energiczną, mimo fizycznej pracy w ogrodzie, zawsze pozostawała damą w każdym
calu. Leczyła także robotników rolnych i ich rodziny i wkrótce zasłynęła ze skutecz
nego leczenia ran, oparzeń i wrzodów.
W najbliższym sąsiedztwie Wilkobol były trzy majątki należące do Polaków: Pilokalnie Dymeckich, Winksznupie Wolskich (Stanisława Wolska poślubiła Edwarda
Hawryłkiewicza) i Roś Gallerów. Na drugim końcu pow. wyłkowyskiego było podo
bne skupisko polskich ziemian: Budzyńscy w Eustachowie, Gramadzcy w Szykszniewie, trzy panie Paszkiewiczowe w Rutkiszkach, Hawryłkiewicze w Izabelinie, Skąpscy
w Szuklach, Siweccy w Dydwiżach i Romantyszkach, Anna Gawrońska w Pojeziorach. Obie te wyspy ziemiaństwa polskiego żyły w wielkiej przyjaźni. Odwiedzano się,
urządzano zabawy, bale maskowe, żywe obrazy, majówki i in. Przed reformą rolną
było znacznie więcej majątków w polskich rękach, ale wielu ziemian sprzedało swoją
ziemię i przeniosło się do Polski.
Z chwilą wybuchu П wojny światowej we wszystkich dworach pojawili się ucie
kinierzy z Polski. Trzeba było dać im schronienie i wyżywienie, a często wspomóc
gotówką. W Wilkoholach zasiadało codziennie do stołu ok. 16 osób. Była m.in. trój
ka Perepeczków — 2 braci i siostra. Po Nowym Roku 1940 przybyło jeszcze trzech
wojskowych zwolnionych z polskiego obozu internowanych w Kalwarii. Kto mógł
próbował wyjechać przez Łotwę i Szwecję do Anglii.
Latem 1940, po zajęciu Litwy przez wojska sowieckie, wszyscy uciekinierzy opuścili
majątek, udając się do Wilna lub przez zieloną granicę wracali do okupowanej przez
Niemców Polski. W sierpniu 1940 litewscy komuniści poprosili Stalina o przyjęcie Litwy
do „wielkiej rodziny narodów radzieckich”, co też uczyniono. Jesienią majątek okrojo
no, pozostawiając dwór z ogrodem i kawałek pola, razem 30 ha. Na wiosnę i to zabra
no, wydzielając początkowo 6 ha, a 1 czerwca kazano mieszkańcom dworu wynosić się.
Zostali przyjęci przez okolicznych gospodarzy Litwinów. Dn. 14 czerwca nocą nastąpiła
wywózka J. Z. i jego sióstr oraz sąsiadów. J. Z. zm. pod Bijskiem w Ałtajskim Kraju.
J. Z. oż. 13.06.1913 w Augustowie z Natalią z Russockich h. Zadora (1878-1942),
córką Bolesława (1843-1915) i Aliny z Grabowskich. Żona J. Z. z córką i zięciem
po uderzeniu Niemców na ZSRR powróciła na Litwę do opuszczonego dworu, ale
chora na serce wkrótce zm.
Jedyna córka J. Z.: l.Iren a (28.08.1915-11.04.2004 w Warszawie), żona Andrzeja
Jarońskiego.
D o k .: SG K P, 1 . 13, s. 535; Ż e n k ie w ic z , s. 53; Lista, t. 1, s. 1 1 7 4 -1 1 7 5 ; inf. i w sp o m n ien ia Ir en y Jaroń sk iej.

(B K .)
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ZIELIŃSKI STANISŁAW h. Świnka (15.10.1905-30.12.1941), wł. maj Wioska Skępska (pow. włocławski), por. lotnik. Syn Władysława (zm. 1926), wł. maj. Skępe i in
nych dóbr (pow. włocławski), i Marii z Wodzińskich (zm. 1967). Ur. w Skępem.
S.
Z. pochodził z rodziny Zielińskich h. Świnka osiadłej w XIX w. w Królestwie
Polskim. Jego dziad, Gustaw Z. (1.01.1809-23.11.1881), s. Norberta był abs. Wy
działu Prawa i Administracji UW i uczestnikiem powstania listopadowego, zesłań
cem syberyjskim, współredaktorem „Biblioteki Warszawskiej”, pisarzem i poetą,
kolekcjonerem i bibliofilem, twórcą pokaźnej biblioteki, którą stała się zalążkiem
księgozbioru Płockiego Tow. Naukowego (Biblioteka im. Zielińskich), wreszcie wła
ścicielem ziemskim (maj. Skępe). Oż. w 1854 w Warszawie z Anielą z Romockich
h. Ślepowron (zm. 1870), córką Hieronima (zm. 26.12.1842) i Apolonii z Dziewa
nowskich (zm. 26.01.1832).
Rodzeństwo: 1. Maurycy; 2. Maria Letycja (22.08.1909 w Skępem-21.02.1985
w Gdańsku), żona
Włodzimierza Puzyny (1894-1961); 3. Maria Aniela.
S.
Z. jako młody chłopiec był ranny podczas działań wojennych w 1920. W 1925
ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Cieszynie, a w 1926 Szkołę Podchorążych R e
zerwy w Poznaniu, następnie kurs pilotażu w Centrum Wyszkolenia Lotniczego
w Bydgoszczy. Jeszcze przed wybuchem wojny uczestniczył w ćwiczeniach lotniczych
w Toruniu.
W wyniku podziałów rodzinnego majątku po śmierci ojca otrzymał Wioskę Skępską (185 ha), gdzie gospodarował do wojny i m.in. rozbudował dwór. Miał własny sa
molot RWD-8, na którym często latał nad Jeziorem Wielkim w Skępem, pokazując
swoje mistrzowskie umiejętności.
W sierpniu 1939 został zmobilizowany, uczestniczył w kampanii wrześniowej jako
por. 4 p. lot. w Toruniu na prywatnym samolocie RWD-8. Przedostał się do Francji,
później do Anglii, gdzie służył w 306 dywizjonie myśliwskim. Zginął w walce nad
Brestem (Francja). Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym VM.
Dok.: Gerber, s. 253; Słownik pracowników książki polskiej, W.-Łódź 1972, s. 1020; Kawalerowie VM, s. 539.

(Red.)
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Sprostowania i uzupełnienia
Skróty: d. — dół; fot. — fotografia; g. — góra; 5. - strona; uzup. — uzupełnienie,
zmiana tekstu; w. — wiersz.

Sprostowania i uzupełnienia do części 1
GUMIŃSKI ROMAN

5. 59, w. 4 od d. jest: Natalia (ur. 7.07.1918),
ma być: Natalia (7.07.1918 w Staromieściu-25.11.2011 w Londynie).

Sprostowania i uzupełnienia do części 3
ŚWIEŻYŃSKI KAZIMIERZ
s. 156, w. 16-17 od g. jest: zamordowany w Katyniu;
ma być: zamordowany w Katyniu, oż. z Marią z Białeckich, córką Tadeusza i Marii
z Przanowskich; (zob. biogram ^ Leona Przanowskiego).

Sprostowania i uzupełnienia do części 5
NIEGOLEWSKI MACIEJ
s. 110, w. 5 od g. jest: płk. Chosłowskiego (?).
ma być: mjr Stefana Chosłowskiego, dowódcy 73 Batalionu Wartowniczego w Kaliszu.
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Indeks nazwisk
A
Abraham 91
Achmetowicz 133
Adamczyk 32
Aftanazy 87
Anders 59
Andre 98, 123, 127, 129
Andrzejewski 107, 118
Ankarkron 3
Arkuszewski 55, 105
Arlitewicz 111
Aspis 107
August II 51
B
Babiński 135
Bacciarelli 129
Badeni 1-4, 6, 7, 80
Badowski 83, 111
Baehr 108
Bakier 25
Bałuciński 57
Banasewicz 117
Bania 36
Bas 18
Batowski 50
Baworowski 8
Benisławski 109
Bęski 40
Białecki 80
Białkiewicz 24
Białosuknia 83
Bielakowski 111
Bielecki 115
Bielski 112
Bieniewski 89, 90, 92
Bierut 98
Bigo 97
Biliński 1, 62
Błaszczyk 25
Bobowski 141
Bocheński 4, 98
Boduszyński 8, 10, 46, 65
Boetticher 56
Bogatko 32
Bogdański 8
Bony de Lavergne 98
Borelowski 81
Borkowski 7, 73, 115
Boronia 105
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Borowski 86, 87
Borzewski 56
Boży 70
Bóbr 111
Brandenburski 40
Breza 97, 98
Bronisz 19
Brzeski 19
Brzeziński 40
Brzozowski 94, 98, 99
Budzyński 143
Buret 55
C
Certowicz 90, 91
Cetkowski 33, 37
Chaciński 91
Challier 98
Chełkowski 109
Chełmoński 38
Chlipalski 70
Chłapowski 33, 37, 44
Chodkiewicz 87
Choncer 62
Chorin 8
Choromański 137
Chosia 87
Chrabałowski 105
Chrapowicki 86
Chruszczow 9
Chrzanowski 9
Cichowski 16, 100
Ciechanowicz 18
Ciechanowiecki 84
Ciecierski 109
Ciepliński 37
Ciesielski 135
Citroen 48
Colombani 84
Cywiński 12, 87, 122, 126
Czachowski 81
Czacki 12
Czajkowski 38
Czałbowski 93
Czarnomski 53
Czartoryski 2, 7, 78, 84, 85, 99, 115
Czech 70
Czechowicz 129
Czerkiewicz 11, 97
Czerniawski 133
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Czerwiński 100, 110
Czetwertyński 51, 99, 128, 132, 133
Czosnowski 75, 84
Czuba 111

Ford 61
Forosiewicz 60
Frankowski 98
Furtwängler 23

D
Dal-Trozzo 54
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Sokołowski 38
Sroczyński 115
Stablewski 99
Stabrowski 94
Stadnicki 1, 4, 139
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Staniszewski 117
Starnawski 70
Starowieyski 65
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Stolcman 105
Stołypin 85
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Kazimierz hr. B a d e n i................................... 1
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(jun.) Kołaczkowscy (koniec l. 30.).. . . 48
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na zamku w Swirzu................................ 50
Zamek w Sw irzu......................................... 50
Roman Podoski, Aleksy Krasicki
i Józef K rasicki..................................... 52
Władysław Krzymuski................................. 53
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Wykaz życiorysów zamieszczonych
w 1-10 części słownika
Andrychiewicz Władysław (3)
Andrzeykowicz Buttowt- Henryk Kon
stanty (1)
Archutowski Roman (5)
Arkuszewska Zofia Julia (1)
Arkuszewski Antoni (6)
Arkuszewski Jan Teofil (2)
Arkuszewski Kazimierz Józef (1)
Arkuszewski Leszek Henryk Grzegorz (2)
Arkuszewski Marian Antoni (1)
Arkuszewski Mieczysław Grzegorz (2)
Arkuszewski Stanisław (1)
Aubracht-Prądzyński Andrzej (6)
Aubracht-Prądzyński Lucjan (6)
Bacciarelli Bogusław (9)
Bacciarelli Cezary (5)
Bacciarelli Kazimierz (5)
Baczyński Czesław (8)
Baczyński Henryk (7)
Baczyński Leon (8)
Baczyński Stanisław (7)
Baczyński Zygmunt (7)
Baczyński Zygmunt Cyprian (7)
Badeni Elżbieta Róża z bar. GoetzOkocimskich hr. (9)
Badeni Kazimierz Feliks (10)
Badeni Kazimierz Stanisław (Joachim) (10)
Badeni Ludwik Józef (10)
Badeni Stanisław Henryk (10)
Badeni Stanisław Marcin (10)
Badeni Stefan Rafał Stanisław Feliks (10)
Baehr Marian (2)
Bagieńska Izabella Maria z Sokołowskich
(3)
Bagieński Wiktor Wincenty (2)
Bagniewski Adolf (1)
Bagniewski Andrzej (1)
Bagniewski Dionizy (1)
Bagniewski Jan (1)
Bagniewski Jerzy (1)
Bagniewski Juliusz (1)
Bagniewski Juliusz Celestyn (1)
Bagniewski Leon (1, uzup.)
Bagniewski Michał (1)
Bagniewski Piotr (1)
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Bagniewski Stefan (1)
Bagniewski Tadeusz (1)
Baniewicz Piotr (8)
Baraniecki Marian (9)
Barthel de Weydenthal Jan Maria (2)
Bartmański Andrzej (1)
Bartmański Kazimierz (1)
Bartmański Roman Feliks (1)
Bauerfeind Wacław Julian (4)
Bero Zofia z Pszczółkowskich (4)
Biedrzycki Jan (1)
Bielińska Maria z Jasieńskich (2)
Bieliński Adam Antoni (2)
Bieliński Adam Henryk (3)
Bieliński Antoni (2)
Bieliński August Jan (2)
Bilowicz Maria (1)
Bisping Jan Nepomucen (6)
Bisping Kazimierz (1)
Bisping Maria (1)
Błażejewska Władysława z Kielbasińskich
(4)
Błażejewski Hipolit (4)
Bobiński Adam (7)
Bobrowska Wanda z Włodków hr. (8)
Bochdan Józef (2)
Bochwic Bolesław (3)
Bochwic Brunon (3)
Bochwic Czesław (3)
Bochwic Florian (3)
Bochwic Jan (3)
Bochwic Jan Otton (3)
Bochwic Lucjusz (II) (3)
Bochwic Lucjusz (III) (3)
Bochwic Michał (3)
Bochwic Otton (3)
Bochwic Roman (3)
Bochwic Stanisław (3)
Bochwic Tadeusz (3)
Bochwic Witold (3)
Boduszyński Stanisław (10)
Bogucki Witold (7)
Bogusławlewiczowa Janina z Oskierków (6)
Bogusz Wanda (1)
Bogusz z Ziemblic Edward Franciszek (1)
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Bogusz z Ziemblic Franciszek Ksawery (1)
Bogusz z Ziemblic Franciszek Ksawery (1)
Bogusz z Ziemblic Stefania (1)
Boguszewicz Michał (1)
Boguszewski Mieczysław (4)
Bojanowski Bartłomiej (3)
Bojanowski Ignacy (3)
Bojanowski Ignacy Józef (3)
Bojanowski Jan (1)
Bojanowski Michał (1)
Bojanowski Michał Ignacy (1)
Bojanowski Stanisław (1)
Bojanowski Tadeusz (1)
Bojanowski Zygmunt (1)
Borkowski D unin- Henryk (3)
Borowski Skarbek- Józef (3)
Borowski Skarbek- Wacław Antoni (3)
Borowski Skarbek- Włodzimierz Ignacy (3)
Borzemski Witold (8)
Borzymowski Jan Stefan (8)
Boski Zdzisław (4)
Boski Zygmunt (8)
Brandt Helena Augusta z Woyciechowskich (4)
Branicki Adam hr. (9)
Branicki Xawery hr. (9)
Breza Edward Fryderyk August Maria Leon
(1)
Brykczyńska Maria Marcelina z Dąmbskich
z Lubrańca (6)
Brykczyński Marcin (6)
Brzeski Adolf (1)
Brzeski Edward (1)
Brzeski Erazm (1)
Brzeski Erazm (2)
Brzeski Henryk (1)
Brzeski Jan (1)
Brzeski Julian (2)
Brzeski Leon (1)
Brzeski Witold Henryk (1)
Brzeziński Dunin- Jan Piotr Feliks (8)
Brzozowski Witold (4)
Brzozowski Władysław Hubert (4)
Budzyński Wiktor (2)
Bujwid Odo Feliks (8)
Bukowiecka Aleksandra z Dzierżykraj-M o rawskich (4)
Bukowiecki Leon (4)
Bukowiecki Mieczysław (4)
Bukowiński Stanisław (4)
Bukowski Jan Nepomucen (1)
Bukowski Jan Rafał (1)
Bukowski Karol (1)
Bukowski Tadeusz (1)

Byszewski Antoni (9)
Bzowski zob. Janota Bzowski
Chabowski Leon (4)
Chabowski Wincenty (4)
Chabowski Władysław (4)
Chamski Kazimierz (5)
Chądzyński Stanisław (4)
Chądzyński Włodzimierz (4)
Chełchowski Stanisław (1)
Chełkowska Maria z Donimirskich (9)
Chełkowski Józef (2) (9)
Chełkowski Kemblan Franciszek (9)
Chełkowski Kemblan Ildefons (9)
Chełkowski Kemblan Szczęsny (9)
Chełkowski Marian (2)
Chełkowski Michał (2) (9)
Chełkowski Wojciech (2) (9)
Chełmicki Włodzimierz (6)
Chlapowski Jan Wacław (1)
Chlapowski Maurycy (1)
Chlapowski Mieczysław Paweł (2)
Chlipalski Henryk Władysław (5)
Chłapowska Anna (1)
Chłapowska Bronisława (1)
Chłapowska Teofila (1)
Chłapowski Alfred Stefan Franciszek (2)
Chłapowski Dezydery Andrzej (1)
Chłapowski Henryk Stanisław (1)
Chłapowski Karol Paweł (2)
Chłapowski Konstanty Hubert (2)
Chłapowski Mieczysław Pius (1)
Chłapowski Stanisław Jan (1)
Chłapowski Stanisław Ludwik (1)
Chłapowski Zygmunt Antoni Franciszek (2)
Chłapowski Zygmunt Lucjan (1)
Chmielewski Czesław (1)
Chomska Maria Bronisława z Lubiczankowskich h. Lubicz (8)
Choromański Józef (9)
Choromański Karol Andrzej (9)
Choromański Zygmunt (9)
Choynowski Bronisław (9)
Choynowski Józef (9)
Choynowski Kazimierz (9)
Choynowski Ludwik jr (9)
Choynowski Ludwik sen. (9)
Choynowski Witold (9)
Chrapowicki Włodzimierz Jan Franciszek
(8)
Chrostowska Anna z Grabskich (9)
Chrostowski Aleksander (4)
Chrzanowski Henryk (7)
Cichowski Anastazy (6)
Cichowski Henryk (2)

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

157

Cichowski Henryk (2)
Cichowski Hipolit (6)
Cichowski Mieczysław (2)
Cichowski Roman Marian (4)
Cichowski Seweryn (2)
Cichowski Stanisław (6)
Cichowski Zygmunt (2)
Cichowski Zygmunt Gustaw (3)
Ciechanowiecki Jerzy Stanisław (9)
Ciechanowiecki Władysław (9)
Cieński Stanisław Franciszek (5)
Cieński Tadeusz (5)
Cieszkowski Józef (4)
Ciesliński Zygmunt Walenty (3)
Ciszewski Mirosław Włodzimierz Epifaniusz
(1)
Cygański Ignacy (3)
Cywiński Andrzej (1)
Cywiński Stanisław (1)
Cywiński Stanisław (1)
Czaplicki Antoni (3)
Czaplicki Lucjan (3)
Czaplicki Tadeusz (3)
Czarliński-Schedlin Adam Leon Michał (6)
Czarliński-Schedlin Emil (6)
Czarliński-Schedlin Leon (6)
Czarliński-Schedlin Leon (III) Marian (6)
Czarnecki Michał (6)
Czarnocki Kazimierz (1)
Czarnocki Stefan (1)
Czarnowska Zofia z Russockich (6)
Czarnowski Feliks (4)
Czarnowski Franciszek (4)
Czarnowski Stanisław (6)
Czarnowski Stefan (6)
Czarnowski Teodor (4)
Czarnowski Witold Marian Kajetan (8)
Czarnowski Zdzisław Paweł (8)
Czartoryski ks. Adam Michał (9)
Czartoryski ks. Włodzimierz Alfons (9)
Czecz de Lindenwald Karol (6)
Czekanowski Stanisław (6)
Czermiński Stefan (4)
Czerwińska Maria z Grocholskich (2)
Czerwiński Antoni (5)
Czerwiński Julian Marian Kazimierz (3)
Czerwiński Kazimierz Aleksander (2)
Czerwiński Kazimierz Ignacy (2)
Czerwiński Stanisław (2)
Czerwiński Zygmunt Julian (2)
Czuruk Bronisław (8)
Daszewska Anna z Popławskich (3)
Daszewska Zofia z Popławskich (3)
Daszewski Aleksander Józef (2)
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Daszewski Andrzej (2)
Daszewski Antoni Mikołaj
Daszewski Michał Kajetan (10)
Daszewski Tadeusz Marian (6)
Daszkiecz Korybut- Dymitr Andrzej (5)
Daszkiewicz Korybut- Dymitr (5)
Daszkiewicz Korybut- Juliusz (5)
Daszkiewicz Korybut- Tadeusz (5)
Dąbrowska Janina Maria z Wieniawskich
(4)
Dąbrowski Wacław (4)
Dąmbska Antonina Maria Zenobia z Zychlińskich (3)
Dąmbska Kazimiera z Sikorskich (9)
Dąmbski Adolf Cyryl Antoni (3)
Dąmbski Artur (9)
Dąmbski Franciszek (9)
Dąmbski Józef (9)
Dąmbski Lucjan (5)
Dąmbski Ludwik (9)
Dąmbski Stanisław (3)
Dąmbski Stefan (3)
Dembińska Maria z Michałowskich (6)
Dembiński (Dębiński) Stanisław (3)
Dembiński Henryk (8)
Dembiński Stefan Antoni (7)
Dembiński Zbigniew (10)
Descours Wojciech (3)
Deskur Andrzej (2)
Deskur Stanisława z Kosseckich (7)
Dębski Mieczysław (5)
Dmochowski Jerzy (5)
Dobiecki Artur Stanisław Ludwik Antoni
(3)
Dobiecki Zbigniew (7)
Doboszyński Ireneusz (5)
Dobrowolska Janina Maria z Klottów (6)
Dobrowolski Bolesław (6)
Dolański Henryk (3)
Dolański Seweryn (3)
Domańska Teresa z Jeleńskich (3)
Domański Zygmunt (1)
Donimirski Edward (4)
Donimirski Witołd (7)
Donimirski Zygmunt (9)
Doruchowski Adam (2)
Doruchowski Feliks (2)
Doruchowski Jerzy Feliks (2)
Doruchowski Tadeusz (2)
Doruchowski Teodor (2)
Dowbor-MuSnicki Józef (9)
Dowgiałło Karol Marian (5)
Dowgiałło Oskar (7)
Dowojno Tadeusz (3)
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Dory Jabbahaza Helena (1)
Drewitz Teodor (9)
Drucki-Lubecki Aleksander (3)
Drucki-Lubecki Bogdan Marian (3)
Drucki-Lubecki Hieronim (3)
Drucki-Lubecki Jan Maria (3)
Drucki-Lubecki Ksawery (3)
Dunin Piotr Jerzy ze Skrzynna (8)
Dunin ze Skrzynna Józef Stanisław
Ludwik (2)
Dwernicki Józef Gothard (9)
Dworakowski Tadeusz (2)
Dworski Aleksander Henryk (8)
Dymecki Kazimierz (8)
Dymecki Stanisław (8)
Dzianott Kazimierz Fortunat Józef (8)
Dzieduszycka Felicja Maria Magdalena hr.
z Serwatowskich (6)
Dzieduszycki Jerzy Karol Maurycy (6)
Dziedzicki Adam Józef (4)
Dziedzicki Tadeusz Henryk (4)
Dzierzbicka Józefa z Lewandowskich (6)
Dzierzbicka Maria z Popławskich (3)
Dziewanowski Ignacy Kazimierz (1)
Dziewanowski Michał (3)
Dziewanowski Stanisław (1)
Dziewanowski Tadeusz (1)
Dziewolski Romuald (7)
Dziewolski Zygmunt (7)
Ekalt Teofil (5)
Ekiert Krystyna z Niecieckich (3)
Erdman Karol (3)
Erdmanowa Maria z Jeleńskich (3)
Fangor Stanisław (4)
Fangor Tadeusz (4)
Fiszer Tadeusz (1)
Froelich Stanisław Jan (3)
Fudakowski Kazimierz Bogdan (9)
Gabriel Jerzy (2)
Gawiński Romuald (7)
Geppert Franciszek Ksawery Władysław (4)
Geppert Helena z Romerów (4)
Giewartowski Jakub (7)
Girdwoyń Michał Bolesław (9)
Glinczyna Zofia z Wodzińskich (5)
Glinka Zygmunt (5)
Głębocki Józef (8)
Gniazdowski Stanisław (5)
Gniewosz Aleksander (4)
Gniewosz Aleksander (4)
Gniewosz Helena (4)
Godlewski Gabriel (5)
Godlewski Jan (4)
Godlewski Nepomucen (3)

Godlewski Stanisław (4)
Goetz Okocimski Jan Albin (9)
Goetzendorf-Grabowski Tadeusz (3)
Goetz-Okocimski Antoni Jan (9)
Goetz-Okocimski Jan Reginald (9)
Gombrowicz Jan Onufry (10)
Gombrowicz Jerzy (5)
Gorski Stefan Michał (2)
Gorzeński-Ostroróg Zbigniew (2)
Gostyńska Janina z Suchodolskich (8)
Goscicka Antonina ze Starża-Majewskich
(4)
Goscicki Kazimierz (4)
Gozimirska Elżbieta z Belinów-Brzozowskich (6)
Gozimirski Konstanty (6)
Górska Anna z Szembeków (2)
Górska Helena ze Swięcickich (3)
Górska Maria (1)
Górska Teresa Maria Antonina z Plater- Zyberków (3)
Górska Zofia (2)
Górska Zofia z Karnkowskich (9)
Górski Andrzej Jan (3)
Górski Antoni (2)
Górski Antoni (2)
Górski Franciszek (2)
Górski Jan Tadeusz (2)
Górski Jerzy Łukasz (7)
Górski Józef (2)
Górski Józef (8)
Górski Konstanty (3)
Górski Ludwik (2)
Górski Ludwik (2)
Górski Ludwik (3)
Górski Ludwik Kazimierz Antoni Franci
szek (2)
Górski Paweł Franciszek Antoni (2)
Górski Paweł Stanisław Sergiusz Sebastian
(2)
Górski Piotr (8)
Górski Stanisław (2)
Górski Stanisław (3)
Górski Stanisław Ludwik (2)
Górski Wincenty Józef Witold (9)
Górski Zygmunt Jan Franciszek (4)
Grabianka Antoni (1)
Grabianka Ludwik (1)
Grabianka Mikołaj (1)
Grabianka Seweryn (1)
Grabianka Władysław (1)
Grabiński Jan Jacek Antoni (5)
Grabiński Stanisław Bohdan Antoni (5)
Grabowski Karol Władysław (5)
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Grabski Edward Zenon (10)
Grobicki Aleksander (I) (6)
Grobicki Aleksander (II) (6)
Grobicki Aleksy (6)
Grobicki Andrzej (6)
Grobicki Jakub (6)
Grobicki Mikołaj (I) (6)
Grobicki Mikołaj (II) (6)
Grobicki Mikołaj (III) (6)
Grobicki Stefan (6)
Grobicki Tadeusz (6)
Grocholska Wanda Antonina (2)
Grocholski Kazimierz Marian (10)
Grodzicki Bronisław Franciszek (5)
Grodzicki Filip (5)
Grodzicki Jan (5)
Grodzicki Kazimierz (5)
Grodzicki Stanisław (6)
Grodzicki Tadeusz (6)
Grodzicki Włodzimierz (5)
Grodzińska Bronisława z Arkuszewskich (2)
Grodziński Adam (2)
Grodziński Feliks (2)
Grodziński Michał (2)
Grodziński Władysław (2)
Grudzielski Alfons (10)
Grudzielski Jan (10)
Grupińska Janina ze Szweycerów (Szwejcerów) (4)
Gruszczyński Feliks (7)
Grużewski Jan (8)
Grużewski Jerzy (8)
Gumiński Jan (1)
Gumiński Kazimierz (1)
Gumiński Roman (1)
Gumiński Stefan (1)
Gutkowski Kazimierz (3)
Gutkowski Kazimierz Maciej (3)
Gutowska Antonina z Przanowskich (10)
Gutowski Paweł (10)
Haack Włodzimierz Hugo (3)
Haczyńska Maria z Bielińskich (3)
Hałaczkiewiczowa Julia z Arkuszewskich (5)
Harris Joanna Helena Beata z hr. Ostrow
skich (8)
Helbich Adam (2)
Helbich Józef (5)
Hełczyński Zygmunt Makary (4)
Hempel Antoni (2)
Hempel Teresa (2)
Hempel Zdzisław (2)
Herniczek Jan Wacław (2)
Herniczek Kazimierz Franciszek (2)
Herniczek Marian Ignacy Kazimierz (2)
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Herniczek Stanisław Gaudenty Feliks (2)
Herniczek Sylwester Ignacy (2)
Heydel Wojciech (5)
Holnicki Szulc Józef (6)
Huskowski Stanisław (4)
Iliński-Kaszowski Aleksander (4)
Iłłakowicz Halina z Kleniewskich (10)
Iwanicki Witold (7)
Iwanowska Sabina z Jaczynowskich (6)
Iwanowski Jerzy (6)
Iwanowski Jerzy (6)
Iwanowski Leonard (6)
Iwanowski Stanisław (6)
Iwanowski Stefan (6)
Iwanowski Thdeusz — Iyanauskas Thdas (6)
Iwanowski Wacław (6)
Iwaszkiewicz Irena z Sokołowskich (4)
Iwaszkiewicz Wacław (4)
Iwicki Bolesław (10)
Iwicki Kazimierz (10)
Jaczyriski Kazimierz (7)
Jaczyriski Michał (7)
Jaczyński Tadeusz (7)
Jaczyriski Władysław (7)
Jagniriski Andrzej (2)
Jagodzińska Halina Zuzanna (2)
Janasz Adolf (9)
Janasz Aleksander Jan (9)
Janasz Aleksander Józef (9)
Janasz Anna Jadwiga (9)
Janasz Daniel Józef (9)
Janasz Gustaw Adolf (9)
Janasz Stanisław Samuel (9)
Janisławski Józef (6)
Janisławski Ksawery (6)
Jankowska Halina Maria ze Stegmanów (5)
Jankowska Zofia z Karszo-Siedlewskich (3)
Jankowski Alfred (3)
Jankowski Andrzej Jacek (5)
Jankowski Felicjan (3)
Janota Bzowski Antoni (1)
Janota Bzowski Józef Antoni Donat (1)
Janota Bzowski Tadeusz Tomasz (1)
Janowski Bolesław (1)
Janowski Józef (3)
Jarniński Jan (3)
Jarociński Witold (1)
Jaruzelski Władysław Mikołaj (3)
Jasiecki Michał (7)
Jasieński Henryk Mieczysław Aleksander
( 1)

Jasieński Jan Szczepan (1)
Jasieński Józef Witalis (5) (7)
Jasieński Józef Witalis (7)

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

Jasieński Michał Karol Henryk (1)
Jasieński Mieczysław Augustyn (2)
Jasieński Władysław Józef Ignacy (1)
Jaskowski Feliks Marcin (4)
Jaworowski Artur (4)
Jeleńska Maria (1)
Jeleński Józef (1)
Jeleński Kazimierz (1)
Jeleński Olgierd (1)
Jelnicki Zygmunt (7)
Jelski Aleksander (7)
Jelski Jan (6)
Jelski Jerzy (5)
Jelski Wilhelm (5)
Jelski Władysław (5)
Jełowicki Bożeniec- Kazimierz (8)
Jezierski Józef hr. (8)
Jezierski Zygmunt Maria (7)
Jędrzejowicz Adam Ludwik (2) (3)
Jędrzejowicz Jan Feliks (2)
Jędrzejowicz Jan Grzegorz Feliks Antoni (2)
Jędrzejowicz Stanisław Maria (2)
Jędrzejowicz-Francis Adam Franciszek (2)
Kalenkiewicz Ignacy (1)
Kalenkiewicz Tadeusz (1)
Kalinowski Jerzy (1)
Kanigowski Władysław Paweł (5)
Karczewska Irena z Włodków (4)
Karczewski Zdzisław (4)
Karczewski Zdzisław Florian (4)
Karłowski Stanisław Franciszek Józef (8)
Karłowski Zygmunt Włodzimierz Marian (8)
Karnkowski Antoni (7)
Karnkowski Ignacy (7)
Karnkowski Kazimierz MScisław Antoni (8)
Karnkowski Piotr Franciszek (8)
Karnkowski Stanisław Stefan Aleksander (8)
Karnkowski Stefan (8)
Karnkowski Teodor (8)
Karnkowski Władysław (7)
Karpowicz Stefania (4)
Karski Kazimierz (9)
Karski Michał (2)
Karski Stefan (9)
Karski Szymon Michał (2)
Karszo-Siedlewska Felicja (1)
Karszo-Siedlewski Aleksander (1)
Karsnicka Maria Wanda z Orzechowskich (2)
Karsnicki-Fundament Antoni (2)
Karsnicki-Fundament Ksawery Franciszek (2)
Kempner Marian (3)
Kempnerowa Janina ze Stapfów (3)
Kentzer Tadeusz (1)
Kęszycki Daniel Stefan (10)

Kęszycki Stefan (10)
Kęszycki Stefan (10)
Kęszycki Zygmunt (5)
Kiełbasiński Apolinary (2)
Kiersnowski Tadeusz (2)
Kierwiński Józef Ludwik (7)
Kierznowski Aleksander Konstanty (8)
Kierznowski Stanisław (8)
Kierznowski Stanisław Aleksander (8)
Kiniorska Helena Stanisława z Jasieńskich
(2)
Kiniorski Marian (2)
Klarner Józef Szymon (10)
Kleniewska Maria z Jarocińskich (8)
Kleniewski Jan (8)
Kleniewski Przemysław (8)
Kleniewski Witold (8)
Kleniewski Władysław Mateusz (10)
Kleszczyński Bogusław (3)
Kleszczyński Bogusław (3)
Kleszczyński Edward (3)
Kleszczyński Józef Franciszek (3)
Kloczowski Adam Juliusz (5)
Klott (Kloth) von Heidenfeid Jan Zenon (6)
Kloczowska Kazimiera z Rykowskich (5)
Kłoczowski Eugeniusz Józef Dominik (5)
Kłoczowski Piotr Józef (5)
Kołaczkowski Jan Filip (10)
Kołaczkowski Stanisław Brunon (10)
Komecki Zygmunt (1)
Komierowski Roman (5)
Komornicka Maria Pia z bar. Goetz
Okocimskich (9)
Komorowska Irena Pelagia z hr. LamezanSalins (10)
Konarski Aleksander Karol (7)
Konarski Aleksander Konstanty (4)
Konarski Andrzej (4)
Konarski Jan (2)
Konarski Maksymilian (4)
Konarski Stanisław (4)
Konarski Szymon (1)
Konarski Szymon (4)
Konopka Jan Franciszek Stanisław bar (7)
Konopka Jan Maria Leon bar (7)
Kończa Paweł Piotr Juliusz (6)
Kopeć Tadeusz (1)
Korewa Ignacy (2)
Korewa Onufry (2)
Korewa Tadeusz (2)
Kornacki Jan (4)
Korytko Paweł (6)
Kosiński Bohdan (3)
Kosiński Ignacy (5)
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Kossak Szatkowska Zofia 1°v. Szczucka (6)
Kossakowski Korwin- Jan Eustachy hr. (8)
Kossakowski Korwin- Józef hr. (8)
Kossakowski Korwin- Michał Stanisław hr.
(8)
Kossakowski Korwin- Stanisław Kazimierz
hr. (8)
Kostrzeński Jan Nepomucen (8)
Kotkowski Scibor- Bolesław (5)
Kotkowski Scibor- Ignacy (5)
Kozłowski Teodor (4)
Kramski Edmund (5)
Kramski Wincenty (5)
Krajewski Wacław Karol (2)
Krasicki z Siecina Aleksy Jan Marian hr.
(10)
Krasicki z Siecina Antoni Ignacy (7)
Krasicki z Siecina August Konstanty hr. (7)
Krasicki z Siecina Ignacy hr. (7)
Krasińska Maria Stanisława Gertruda
z Łęskich (3)
Krasiński Edward hr. (8)
Krasiński Henryk Piotr (3)
Krassowski Grzmisław (1)
Krauze Adam Konrad Eligard (8)
Kretkowska Maria (1)
Kretkowski Antoni Zygmunt (1)
Kretkowski Ignacy Zygmunt Władysław (1)
Kretkowski Jan (1)
Kretkowski Leon (1)
Kretkowski Mieczysław (1)
Kretkowski Stanisław (1)
Kretkowski Stefan Zygmunt (1)
Kretkowski Władysław (1)
Krusenstern Karol (1)
Kruszewski Jan Alfons (8)
Krzeczunowicz Leon (1)
Krzeczunowicz Walerian (2)
Krzętowski Witold Alojzy Gonzaga (8)
Krzymuski Feliks (10)
Krzymuski Henryk (10)
Krzymuski Jan (10)
Krzymuski Kazimierz (10)
Krzymuski Władysław (10)
Kuczyńska Irena ze Swieżyńskich (10)
Kuczyński Leon Marian (6)
Kuczyński Tadeusz Marian (10)
Kugler Bolesław (1)
Kugler Mieczysław (1)
Kugler Tadeusz (1)
Kułakowska Stefania (1)
Kunicki Józef (3)
Kunicki Stanisław Antoni (3)
Kurnatowska Seweryna z Lossowów (3)
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Kurnatowski Feliks (3)
Kurnatowski Jan Nepomucen (3)
Kurnatowski Stanisław (1)
Kuszell Kazimierz Teodor (1)
Kuszell Róża Maria (1)
Kuszell Wacław Kazimierz (1)
Kwaśniewski Władysław (10)
Kwiatkiewicz Zygmunt Marian Józef Domi
nik (5)
Kwilecki Kazimierz (8)
Kwilecki Stanisław (8)
Lamezan-Salins Irena Martyna (2)
Landie Stanisław (8)
Lasocki Marian (3)
Lasocki Roman (3)
Laudowicz Bronisław Marian (6)
Laudowicz Józef (6)
Laudowicz Marian Michał (6)
Laudowicz Michał (6)
Laudowicz Wacław Stanisław (9)
Leitgeber Czesław Kazimierz (1)
Leopold Antoni Adam (4)
Leopold Stanisław (4)
Lerchenfeld Tadeusz Stanisław (9)
Leszczyński Zygmunt (5)
Leśniewski Adolf Konrad (8)
Lewicka Maria z Dziekońskich (4)
Lewicki Adam (4)
Lewicki Antoni (4)
Lewicki Edward (4)
Lewicki Kazimierz (4)
Lewicki Stanisław (4)
Lewicki Tadeusz (4)
Lipińska Ryszardzina z Łuniewskich (7)
Lipiński Erazm Fortunat (4)
Lipiński Kazimierz (8)
Lipiński Stanisław (5)
Lisowiecki Marian Wacław (9)
Lossow Józef (5)
Lossow-Niemojowski Aleksander (5)
Lutostański Wacław Władysław (4)
Lutostański Władysław (4)
Łabędzka Dunin- Krystyna
z Kołaczkowskich (10)
Łangowski Leon (8)
Łastowiecki Adam (4)
Łastowiecki Antoni (4)
Łastowiecki Franciszek (4)
Łastowiecki Kazimierz (4)
Łastowiecki Piotr (4)
Łęski Hilary (5)
Łęski Włodzimierz Marian (5)
Łosiowa Krystyna z Konarskich (4)
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Łosiowa Maria Romana Teofila z Czeczel-Nowosieleckich hr. (8)
Łosiówna Stefania Maria Karolina hr. (7)
Łoś Adam Jan Nepomucen (4)
Łoś Aleksander Kalikst (7)
Łoś Jerzy Tadeusz Władysław hr. (8)
Łoś Stanislaw (5)
Łoś Włodzimierz Adam (5)
Łoś z Rostworowskich hr. Zofia Augusta (7)
Łoziński Karol (7)
Łoziński Władysław Albert Jan (7)
Łubieński Bogusław (9)
Łuniewski Adam Mikołaj (1)
Łuniewski Gabriel (3)
Łuniewski Jan Szczepan (3)
Łuniewski Jerzy Andrzej (3)
Łuniewski Ludomir Marian (3)
Łuniewski Stanisław Cyryl (3)
Madeyski Jan Walery (2)
Majlert Henryk Norbert (4)
Majlert Jan (4)
Majlert Witold (4)
Majlert Witold Henryk (4)
Majlert Zdzisław Teodor (4)
Makowski Aleksander (5)
Makulec Jan Leon (5)
Malczewska Skarbek- Antonina ze Sczanieckich (5)
Malczewski Skarbek- Stanisław (5)
Małachowski Kajetan Mieczysław (8)
Małewicz Zbigniew (7)
Manteuffel-Szoege Józef Gustaw Ignacy (3)
Mańkowski Kazimierz (8)
Marcinkowski Gracjan Józef (10)
Marcinkowski Juliusz (6)
Marcinkowski Zdzisław I (6)
Marcinkowski Zdzisław II (10)
Maringe Leonard Witold Stanisław (3)
Maringe Tadeusz (5)
Mars Antoni Józef (9)
Mars Grzegorz (9)
Mars Kazimierz Leon Konrad (9)
Mars Zygmunt Feliks Ignacy (9)
Marylski-Łuszczewski Antoni Eustachy (5)
Matlakowski Władysław Kiejstut (3)
Mazaraki Aleksander (2)
Mazaraki Julia z Potockich (8)
Mazurkiewicz Gustaw (10)
Merayiglia-Criyelli Janina z Borzemskich (8)
Meylert Wilhelm Karol Henryk (4)
Mieczkowski Edward (1)
Mieczkowski Ignacy (1)
Mieczkowski Józef (1)
Mieczkowski Stanisław (1)

Mieczkowski Stefan (1)
Mieczkowski Wacław (1)
Mieczkowski Władysław (1)
Mielęcki Zygmunt (5)
Mielżyńska Jadwiga z Jeleńskich (3)
Mienicki Wincenty (5)
Mikułowski-Pomorski Stanisław (6)
Mikułowski-Pomorski Tadeusz Antoni (4)
Milewska Jadwiga z Chełchowskich (6)
Milewska Zofia z Wierzbickich (9)
Milewski Antoni Marian Witalis (8)
Milewski Jakub Tymoteusz (6)
Milewski Józef (8)
Milewski Józef Antoni (6)
Milewski Michał Hipolit (9)
Milewski Stanisław Mikołaj (6)
Milewski Ziemowit Kazimierz (6)
Mineyko Józef (6)
Minja Antoni (5)
Minja Jarosław (5)
Modzelewska Wanda z Grabowskich (3)
Modzelewski Marian (3)
Morawski Dzierżykray- Stanisław Maria
Jó zef(7)
Morawski Dzierżykray- Edward (7)
Morawski Dzierżykray- Henryk Tadeusz (7)
Morawski Dzierżykray- Ignacy (7)
Morawski Dzierżykray- Jan (6)
Morawski Dzierżykray- Kajetan (6)
Morawski Dzierżykray- Stanisław Kostka (6)
Morawski Dzierżykray- Tadeusz (6)
Morawski Dzierżykray- Tadeusz (7)
Morzycki Lucjan (3)
Moszoro Mikołaj (3)
Moszyński Ambroży Stanisław (1)
Moszyński Emanuel (9)
Moszyński Emilian Piotr (1)
Moszyński Jan (1)
Moszyński Jan (9)
Moszyński Jan Florian (1)
Moszyński Piotr (9)
Moszyński Remigiusz Józef (1)
Moszyński Stefan (9)
Mucka Jarmult Józefa z Trzebińskich (6)
Mycielska Zofia z Karskich (5)
Mycielski Jan Zygmunt (3)
Mycielski Ludwik (5)
Mycielski Michał Ludwik Teodor (5)
Myczkowski Stefan Jan Filip (9)
Myczkowski Stefan Mieczysław Teofil (9)
Myszkowski Jerzy (6)
Myszkowski Ludwik (6)
Myszkowski Stanisław (6)
Myszkowski Tadeusz (6)
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Napiórkowski Antoni (10)
Neuhoff von der Ley Wiktoria z Jelskich (7)
Nieciecki Ludwik (5)
Nieciecki Stanisław (5)
Niegolewska Wanda (1)
Niegolewski Andrzej (1)
Niegolewski Kazimierz (5)
Niegolewski Maciej (5)
Niegolewski Stanisław (5)
Niegolewski Zygmunt (5)
Niemira Bogdan Maciej (1)
Niemira Zofia (1)
Niemirycz Stanisław (5)
Nieniewski Ludwik (5)
Niezabitowska Anna z Froelichów (3)
Novak Mieczysław Walenty (7)
Novak Tadeusz Mieczysław (7)
Novak Zygmunt Jan (7)
Nowacki Stanisław (5)
Nowosielski Aleksander Tadeusz (7)
Obertyńska Beata Wanda Kornelia Anna
z Wolskich (3)
Obertyński na Obertynie Józef Hipolit
Leopold (1)
Obertyński na Obertynie Kazimierz Adam
Feliks (1)
Obertyński Zdzisław Marian (3)
Okulicz Aleksander (5)
Okulicz Romuald (5)
Oleszkiewicz Aleksander (8)
Olizar Urszula z Anclrychiewiczów (3)
Olizar Władysław (3)
Olizar Włodzimierz Marian (3)
Olszowski Stefan Zygmunt (1)
Oppeln-Bronikowski Bronisław (6)
Oppeln-Bronikowski Józef (4)
Oppeln-Bronikowski Leon (4)
Oppeln-Bronikowski Stefan (4)
Orsetti Maria Paulina (1)
Orsetti Wilhelm Jan (5)
Orsetti Wilhelm Józef Jan Sulpiciusz (5)
Orzechowski Jan (5)
Orzechowski Kazimierz (5)
Orzechowski Tadeusz (5)
Orzeszkowska Zofia Anna z Zórawskich (3)
Orzeszkowski Mieczysław (3)
Orzeszkowski Wincenty Stanisław (3)
Osiecimski Hutten-Czapski hr. Kazimierz
Robert (9)
Oskierczyna Jadwiga (7)
Oskierka Olgierd (5)
Ossolińska Maria (7)
Ostrowska Helena Klotylda z Tyszkiewiczów
hr. (8)
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Ostrowska Renata Maria Krystyna hr. (8)
Ostrowski Aleksander Antoni Feliks hr. (8)
Ostrowski Krystyn Maria Antoni Tomasz
hr. (8)
Ostrowski Leon Tadeusz hr. (8)
Ostrowski Michał (3)
Ostrowski Michał Rajmund (3)
Osuchowski Arkadiusz Gustaw (1)
Osniałowski Woyna- Gustaw (5)
Otocki Felicjan (5)
Padlewski Skorupka- Józef August (5)
Padlewski Skorupka- Józef Tomasz (5)
Padlewski Skorupka- Piotr Tomasz (5)
Padlewski Skorupka- Stanisław (5)
Padlewski Skorupka- Szymon Tytus (5)
Padlewski Skorupka- Zygmunt (5)
Papara Budzisz Kazimierz (4)
Pawłowska Janina (1)
Pawłowska Emilia (1)
Pawłowski Jan Stanisław (7)
Paygert Jan Feliks (7)
Paygert Józef Kalasanty (7)
Paygert Kornel (7)
Paygert Prus- Wodzimierz Maria (8)
Pągowski Stanisław Kazimierz (3)
Pągowski Wiktor (5)
Pągowski Zygmunt Bolesław (3)
Petrozolin Jan (1)
Piasecki Adam (2)
Piasecki Antoni (2)
Piasecki Zygmunt (5)
Piaszczyński Kazimierz (4)
Piaszczyński Wacław (4)
Pieniążek Odrowąż- Ludwik Stanisław (5)
Pieniążek Odrowąż- Wojciech Stanisław
Michał (5)
Pietraszewska Maria (1)
Pietraszewski Tadeusz (1)
Piniński Aleksander August Erazm (10)
Piniński Leon Jan(10)
Piniński Mieczysław Maria Juliusz (10)
Piniński Mieczysław Michał (10)
Piniński Stanisław Antym (3)
Piniński Władysław Leonard (10)
Piotr Paweł (8)
Piórkowska Zofia z Puchalskich (4)
Piórkowski Edward (4)
Piwnicki Alfred (6)
Płoska Maria (1)
Płoski Eugeniusz Stanisław (1)
Płoski Kazimierz (1)
Płoski Władysław (1)
Podczaska Helena Maria z Bagieńskich (3)
Podczaski Feliks Stanisław (3)
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Podczaski Józef (3)
Podczaski Mieczysław (3)
Podczaski Zygmunt (3)
Podhorski Bolesław (6)
Podhorski Józef Jan (6)
Podleska Anna z Jordan-Rozwadowskich
(4)
Podleski Leon Edward (4)
Podlodowski Kazimierz (5)
Polakowski Włodzimierz (8)
Popielowa Jadwiga z Małachowskich (8)
Popławska Maria z Daszewskich (5)
Popławski Stanisław (5)
Potocki Andrzej hr. (9)
Potocki Antoni Tytus Stanisław hr. (7)
Potocki Jerzy hr. (9)
Potocki Karol Anatol (7)
Potocki Piotr (6)
Potworowski Edward Bronisław Marian (7)
Potworowski Jan Adam Maksymilian (4)
Potworowski Jan Józef Zygmunt (4)
Potworowski Tadeusz (4)
Poźniak Karol (5)
Poźniak Maria ze Swieżyńskich (5)
Pracki Lucjan (4)
Prądzyński Stanisław (6)
Prüffer Bronisław (5)
Pruski Antoni (6)
Pruski Jan (6)
Pruski Karol (6)
Pruski Stefan (6)
Pruski Tadeusz (6)
Pruszak Maciej (1)
Pruszak Maria Magdalena Augusta (6)
Pruszak Władysław Aleksander (4)
Przanowski Adam (6)
Przanowski Leon Leonard (10)
Przanowski Wojciech Kwiryn (10)
Przedpełski Bronisław (6)
Przedpełski Tadeusz (6)
Przedpełski Wacław (6)
Przedpełski Władysław (6)
Przedpełski Zygmunt (6)
Przesmycki Tadeusz (2)
Przyjemski Zygmunt (10)
Przyłęcki Bolesław (4)
Przyłęcki Tadeusz (4)
Przyłęcki Tadeusz Paweł (4)
Pszczółkowski Jan (4)
Pszczółkowski Józef (4)
Ptasnik Zofia Ludwika z Małachowskich (8)
Puzyna Józef Adolf Marcin ks. (10)
Puzyna Julian ks. (10)
Puzyna Leon Roman Longinus (1)

Puzyna Stanisław Roman Marian (1)
Puzyna Włodzimierz Władysław ks. (10)
Puzyna Zofia Maria Anna (1)
Raczyński Seweryn Józef (8)
Radziwiłł Maciej (5)
Radziwiłł Michał Karol Maria Józef (2)
Ramułt Baldwin- Feliks (1)
Rataj Władysława z Czarneckich (6)
Rdultowski Kazimierz (6)
Rdułtowska Jadwiga z Bochwiców (6)
Rdułtowski Konstanty Piotr (6)
Rdułtowski Stefan (6)
Reszke (de Reszke) Edward August (1)
Reszke (de Reszke, Di Reschi) Jan
Mieczysław (1)
Rey Stanisław Maria Hubert (1)
Rey Wawrzyniec Ludwik hr. (8)
Robakiewicz Władysław (1)
Rogowski Jan (6)
Rogoyska Halina z Kierznowskich (8)
Rogoziński Józef Marcin (10)
Rogoziński Leon (10)
Roguski Eugeniusz Adam (6)
Roguski Henryk Franciszek (6)
Roguski Kazimierz (6)
Romer Aleksander (8)
Romer Stefan Józef (6)
Romiszewski Eugeniusz (7)
Rosen Piotr (10)
Rossmann Ludwik Wilhelm (1)
Rostworowska Maria z Radomyskich
(?-1938)
Rostworowska Zofia (Zula) z Mycielskich
(6)
Rostworowski Andrzej (8)
Rostworowski Antoni (6)
Rostworowski Jan (6)
Rostworowski Kazimierz (7)
Rostworowski Kazimierz Antoni (6)
Rostworowski Piotr Nikodem Jerzy
Marceli (7)
Rostworowski Roman (6)
Rostworowski Roman (8)
Rostworowski Stanisław Kostka (10)
Rozwadowska Helena z Saryusz-Stokowskich (5)
Rozwadowski Jordan- Tomisław (10)
Rozwadowski Jordan- Wincenty (10)
Różycki Bogdan (5)
Różycki Edward Samuel Andrzej (3)
Różycki Franciszek Edward (5)
Różycki Henryk Erazm (1)
Różycki Henryk Juliusz Konstanty (1)
Różycki Jerzy Erazm Samuel (1)
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Różycki Stanisław (3)
Różycki Tadeusz (6)
Rubczyński Józef (1)
Rubczyński Roch Ernest (1)
Rudniewska Maria Katarzyna z Zaleskich
(7)
Rudowska Danuta Zofia z Mieczkowskich
(5)
Rudowski Jan (5)
Rudowski Michał (2) (5)
Rudowski Tadeusz (2)
Rudowski Wacław Ignacy Władysław (2)
Rudziński Andrzej (1)
Rudziński Edward (1)
Rudziński Marian (1)
Rudziński Oskar (1)
Rudzki Cezary
Rudzki Józef (8)
Rudzki Teofil Adrian (6)
Rupniewski Stefan (5)
Russocki Józef Kwiryn Prot (7)
Russocki Maksymilian (7)
Russocki Zygmunt (7)
Rutkowski Kazimierz (6)
Rutkowski Mieczysław (1)
Rutkowski Walerian Kazimierz (1)
Rutkowski Władysław (1)
Rutkowski Władysław (6
Rykaczewski Leon (10)
Rykowski Stanisław (5)
Rymsza Edward (2)
Rymsza Maria (2)
Rymsza Roman (2)
Rymsza Wacław (2)
Rzyska Maria z Kaszubskich (6)
Rzyski Andrzej (7)
Sakowicz Jarosław (6)
Salmonowicz Józef (10)
Salmonowicz Karol (10)
Sampławski Stanisław Adam (4)
Schirmer Wacław (7)
Schutz Adolf Ludwik (6)
Sczaniecki Józef Maria Maciej (1)
Serwatowski Teodor Alfred (2)
Serwatowski Władysław Józef Ignacy (2)
Sidorowicz Aleksander (7)
Siemieński Jacek (4)
Siemieński Leon (4)
Siemieński Leonard (4)
Siemieński Władysław (4)
Siudowski Konrad (2)
Siwiński Mieczysław (10)
Skarzyński Adam (7)
Skarzyński Antoni (7)
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Skarzyński Feliks (7)
Skarżyński Feliks (8)
Skarżyński Józef (7)
Skarżyński Zdzisław (5)
Skibniewski Aleksander Bronisław
Stanisław (10)
Skinderowa Helena z Iwanowskich (6)
Skirmunt Bolesław (1)
Skotnicki Antoni Leopold (6)
Skotnicki Gustaw (5)
Skotnicki Maksymilian (5)
Skrażyński Juliusz Wincenty (8)
Skrzyński Aleksander (9)
Skubniewska Marianna Helena z Ekaltów (5)
Slaska Elżbieta z Grodzińskich (5)
Slaski Jan Stanisław (2)
Slaski Jan Stanisław Maria (2)
Slaski Jerzy (2)
Slaski Juliusz (10)
Slaski Juliusz (2)
Slaski Juliusz Joachim (2)
Slaski Kazimierz (10)
Slaski Kazimierz (2)
Slaski Ludwik (2)
Slaski Ludwik Maurycy (2)
Slaski Stanisław (2)
Slaski Witold (2)
Slaski Władysław Jakub (2)
Sławiński Jan Wawrzyniec (5)
Sławiński Tadeusz Leon (5)
Smorczewski Marek Kazimierz Antoni (1)
Smorczewski Władysław (1)
Sobański Kazimierz (7)
Sobański Sobiesław Stanisław (1)
Sokolnicki Bartłomiej (7)
Sokolnicki Celestyn (7)
Sokolnicki Henryk (7)
Sokolnicki Jan Kazimierz (7)
Sokolnicki Jan Nepomucen (7)
Sokolnicki Jan Nepomucen (7)
Sokolnicki Jerzy (7)
Sokolnicki Józef Jan (7)
Sokolnicki Józef Saturnin (7)
Sokolnicki Maciej (7)
Sokolnicki Michał (7)
Sokolnicki Roman (7)
Sokolnicki Stefan (7)
Sokolnicki Tadeusz (7)
Sokolnicki Władysław (7)
Sokolnicki Zenon (7)
Sokołnicki Stanisław Wincenty (7)
Sołtan Bohdan Józef (7)
Sołtan Pereswiet- Jan Romuald (7)
Soroko Karol (5)
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Sroczyński Izasław (10)
Sroczyński Jan Prosper (8)
Sroczyński Karol Maria (8)
Sroczyński Marian Stefan (8)
Sroczyński Stefan (8)
Sroczyński Tadeusz Adam (8)
Sroczyński Włodzimierz (8)
Stadnicki Adam Zbigniew Leon (2)
Starowieyski Stanisław Kostka (8)
Stecewicz Józef (7)
Stokowski Saryusz- Bogusław (3)
Stokowski Saryusz- Mieczysław (3)
Stolzman Adam (5)
Strzembosz Wacław Marian (6)
Suchecki Andrzej (5)
Suchodolski Edward (8)
Sulikowski Adam Stanisław Czesław (1)
Sulikowski Karol (1)
Sulikowski Karol Aleksander (1)
Sulimierski Bronisław (8)
Sulimierski Leonard (8)
Sułowski Gustaw Tomasz (6)
Sumińska-Grotowska Helena (6)
Sumiński Artur Edward hr. (8)
Sumiński Stefan Antoni hr. (7)
Suski H ebda- Julian (6)
Syski Ryszard (8)
Syski Zygmunt (8)
Szablowski Izydor (5)
Szalewicz Władysław (1)
Szczepański Mieczysław Piotr (5)
Szczepański Tomasz (5)
Szczepkowski Aleksander Mikołaj (1)
Szczepkowski Ludwik (1)
Szczepkowski Władysław Marek (1)
Szemplińska Maria (1)
Szempliński Antoni (1)
Szeptycka Jadwiga z Szembeków hr. (7)
Szeptycki Aleksander Maria Dominik hr. (7)
Szeptycki Jan Kazimierz hr. (7)
Szeptycki Jan Leon Sylwester hr. (7)
Szeptycki Kazimierz Maria (o. Klemens)
hr. (7)
Szeptycki Leon Józef Maria hr. (7)
Szrzedziński Józef (2)
Szujski Władysław (8)
Szuyski (Szujski) Wacław (8)
Szweycer (Szwejcer) Janusz Wincenty
Piotr (4)
Szweycer (Szwejcer) Maria Benigna
Antonilla z Kożuchowskich (4)
Szweycer (Szwejcer) Michał Teofil Adam (4)
Szwoynicki Roman (9)
Ślaski Roman (1)

Śliwiński Antoni (6)
Śliwiński Józef (6)
Śliwiński Stefan (6)
Śniechowski Gustaw (8)
Śniechowski Gustaw (8)
Świda Gustaw Wiktor (7)
Świda Jan (7)
Świda Wiktor (7)
Świeżyńska Helena z Jaxa-Konarskich (3)
Świeżyński Franciszek (3)
Świeżyński Józef (3)
Świeżyński Kazimierz (3)
Świeżyński Władysław (3)
Święcicka Zofia Władysława z Włodków (8)
Święcicki Henryk (6)
Święcicki Tadeusz (8)
Święcicki Witold Bronisław (8)
Święcicki Władysław (8)
Tabaczyński Bolesław Walery (7)
Tabaczyński Leopold Mikołaj (7)
Tabaczyński Tadeusz (6)
Taczanowski Jan (6)
Targowski Józef (6)
Targowski Juliusz Franciszek (8)
Tarnowski Tadeusz (6)
Taube Aleksander Apoloniusz bar (8)
Taube Gustaw bar (8)
Terlikiewicz Jerzy (8)
Thiel Stanisław Lucjan (5)
Tołłoczko Teodor (3)
Trautsolt Andrzej (10)
Treutler Władysław Ryszard (6)
Trzciński Józef Edward Wojciech (10)
Trzecieski Jan Wojciech (6)
Trzecieski Stefan Antoni (8)
Trzecieski Tytus Andrzej Marceli Augustyn
Antoni (8)
Trzecieski Zbigniew Zygmunt Dobiesław (8)
Turnau Jerzy (3)
Turnau Stanisław (3)
Turno Bronisław (8)
Turno Helena z Wolskich (8)
Turno Jan Kazimierz (6)
Turno Jan Marek (6)
Twarowski Józef Michał (7)
Tymowski Jarosław (8)
Tyszkiewicz hr. Aleksander (10)
Tyszkiewicz hr. Andrzej (10)
Tyszkiewicz hr. Antoni (10)
Tyszkiewicz hr. Feliks (10)
Tyszkiewicz hr. Joanna Zofia Maria
z Tyszkiewiczów (10)
Tyszkiewicz hr. Józef (10)
Tyszkiewicz hr. Maria (10)
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Tyszkiewicz hr. Władysław (10)
Tyszkiewicz Zofia z Horwattów (10)
Ujejski Roman (1)
Uniechowski Janusz Radogost (8)
Virion de Adam Wojciech Franciszek
Ksawery (7)
Virion de Eugeniusz (7)
Virion de Jerzy (7)
Virion de Józef Marian (8)
Virion de Mieczysław (8)
Virion de Mieczysław Antoni Jan (8)
Virion de Stanisław Karol Semen (7)
Virion de Włodzimierz Izydor (7)
Virion de Włodzimierz Jan Kazimierz (8)
Walewska Colonna- Maria Sylwia z Kuźnickich (5)
Walewski Colonna- Aleksander Bronisław (5)
Wańkowicz Karol Tadeusz (3)
Wasniewski Edward (1)
Wasniewski Ludwik (5)
Werner Anna z Pszczółkowskich (8)
Wessel Stanisław (6)
Węgliński Antoni (7)
Węgliński Witold (7)
Wielopolski Zygmunt Konstanty (10)
Wielowieyski Adam Jan Nepomucen (4)
Wielowieyski Józef (4)
Wielowieyski Stefan (4)
Wielowieyski Zbigniew Jan Nepomucen (4)
Wieniawski Antoni (4)
Wierzbicka Amalia ze Skarbek-Białobrzeskich (5)
Wierzbicki Franciszek Korneli (9)
Wierzbicki Zdzisław (10)
Wilski Ignacy (III) (9)
Wilski Stanisław (2)
Wilski Stefan Norbert (7)
Wilski Zbigniew Aleksander (2)
Winnicki Bogdan Tomasz (2)
Winnicki Tomasz Sylwester (2)
Wińcza Oskar (5)
Wiszniewska Teresa z Kraińskich (3)
Wiszniewski Maria Ludwik Błażej (3)
Władyczański Emanuel (4)
Władyczański Miłosław (4)
Włodek Bolesław Arnold (3)
Włodek Jan Zdzisław (3)
Włodek Józef (5)
Włodek Roman (8)
Włodek Roman Jan (3)
Włodek Roman Ludwik (3)
Włodek Samuel Onufry (8)
Włodek Stanisław (5)
Włodek Stanisław Adam Antoni (6)
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Włodek Stanisław Tomasz (5)
Włodek Wojciech Józef (5)
Włodek Zdzisław Aureli (3)
Włodek Zdzisław Roman (3)
Włodkowa Albina z Goetz-Okocimskich (3)
Włodkowa Janina z Kozickich (5)
Włodkowa Maria Zofia ze Straszewskich (3)
Włodkowa Zofia Albina z bar. Goetz-O ko cimskich (4)
Wodziński Kazimierz (8)
Wojewódzka Maria (1)
Wolański Franciszek Maurycy (2)
Wolański Władysław Maurycy (2)
Wolk Gustaw Michał (9)
Wolska Maria z Janaszów (9)
Wolski Eustachy Zygmunt (5)
Wolski Roman Józef (5)
Wolski Tadeusz (9)
Wołk Stanisław (9)
Wołkowicka Maria Romana z Włodków (3)
Wołkowicki Rusiłło Ignacy (3)
Wołowski Wojciech (6)
Woyniłłowicz Edward (1)
Wysłouch Antoni (1)
Wysłouch Bernard (1)
Wysłouch Franciszek (1)
Wysłouch Seweryn (1)
Wysłouch Stanisław (1)
Wysłouch Wiktor (1)
Wysocki Henryk (5)
Wysocki Stanisław Karol (5)
Wyszyńska Zofia (1)
Zabłocka Wincentyna ze Skotnickich (7)
Zabłocki Józef (7)
Zabłocki Mieczysław (7)
Zabłocki Wacław (7)
Zabłocki Władysław (7)
Zacharzewska Kirkor- Jadwiga z Dowojnów (5)
Zakrzewski Edward Wincenty (4)
Zakrzewski Jan Adalbert (4)
Zaleska Gabriela z Jeleńskich (3)
Zaleski Bogusław (3)
Zaleski Bronisław (3)
Zaleski Lubicz- Piotr (5)
Zaleski Wacław (3)
Załęski Adolf Marian Aleksander (10)
Załęski Henryk Marian Edwin (10)
Załęski Slubicz- Marceli (5)
Załuski Jan (4)
Załuski Kazimierz Roch (4)
Zambrzycki Adolf (10)
Zambrzycki Zygmunt (10)
Zarembina Wanda Helena z Czarnowskich (8)
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Zasadzka Halina (1)
Zbrzeziński Jan (Ok. 1876-1941)
Zdziarska Anna Kamilla (2)
Zdziarska-Zaleska Maria (2)
Zdziarski Kazimierz Emil Wiktor (2)
Zdziarski Stanisław Kazimierz (2)
Zdziarski Zbigniew (2)
Zgirski Jan (7)
Zieleniewski Bogdan Leopold (4)
Zieliński Bolesław (3)
Zieliński Stanisław (10)
Zieliński Stanisław Stefan (8)
Ziółkowski Stanisław (8)
Zubrzycki Henryk (6)
Zubrzycki Józef Benedykt (4)
Zubrzycki Józef Feliks (4)
Zubrzycki Julian (6)
Zubrzycki Zygmunt (6)
Zwolski Stanisław (4)
Żakowska Jadwiga (1)
Żakowski Wiesław (1)
Żarnowski Biberstein- Jerzy Emanuel (9)
Żeleński z Zelanki Jan Paweł (7)
Żeleński z Zelanki Karol (7)
Żeleński z Zelanki Robert hr. (7)

Żeleński z Zelanki Stanisław (7)
Żeleński z Zelanki Władysław (7)
Żóltowski Jan (1)
Żółtowska Janina (1)
Żółtowski (Cieszkowski-Zółtowski) Paweł (4)
Żółtowski Adam (1)
Żółtowski Benedykt Sykstus Maria Józef
Seweryn (6)
Żółtowski Henryk (1)
Żółtowski Jerzy (1)
Żółtowski Juliusz (1)
Żółtowski Leon (4)
Żółtowski Marceli (6)
Żółtowski Marceli Teodor Marek Maria (6)
Żółtowski Michał (1)
Żółtowski Władysław Leon Jan (4)
Żółtowskj Stanisław (4)
Żórawski (vel Jordan — Z.) Juliusz
Bronisław Wiktor (1)
Żórawski Tadeusz (4)
Żórawski Władysław (4)
Żurowski Roman (3)
Żychlińska Wanda Agrypina z Pruskich (5)
Żychliński Józef (3)
Żychliński Józef Zygmunt (5)
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