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íyciorysy

ANDRYCHIEWICZ W£ADYS£AW h. Stuart (1848–12.03.1902),  wÆ. resztówki
Brze¥ce–Kañszczyzna w pow. kozienickim, prawnik, sædzia. Syn Wiktora i Walerii
z Koperskich.

Wiktor byÆ prawnikiem zamieszkaÆym w Warszawie.
Waleria miaÆa bliskie zwiåzki ze ¥rodowiskiem zie-
miañskim. Koperscy posiadali duºy maj. rolno–le-
¥ny Brze¥ce w pobliºu Janowca nad WisÆå. Eleo-
nora–Maria z Czemskich Koperska (wdowa po
Janie), matka Walerii, a babka WÆadysÆawa, stra-
ciÆa ten maj. na skutek kontrybucji wyznaczonej
przez rzåd rosyjski za udziaÆ jej synów WÆodzimie-
rza i StanisÆawa (obaj zginæli) w powstaniu stycz-
niowym. Z maj. Brze¥ce ocalaÆa zaledwie
10–hektarowa resztówka z kawaÆkiem parku, którå
zostawiono krewnemu Koperskich, mieszkajåcemu
doºywotnio we dworze, J. Kañskiemu, poniewaº
byÆo to zabezpieczone hipotecznie. Kañski, umiera-
jåc, zapisaÆ resztówkæ W. A. Zwano jå Brze-
¥ce–Kañszczyna dla odróºnienia od maj. Brze¥ce,
który od 1863 czæsto zmieniaÆ wÆa¥cicieli.

W. A. w l. 1865–1869 studiowaÆ na Wydz. Prawa SzkoÆy GÆównej. GÆæboko przywiå-
zany do swego skrawka rodzinnej ziemi postanowiÆ utrzymaì

Brze¥ce. Aplikujåc w sådownictwie, czæsto tam dojeºdºaÆ,
starajåc siæ zagospodarowaì swojå posiadÆo¥ì.

W 1881 W. A. oºeniÆ siæ z Marcelå z Odro-
wåºów–Pieniåºków h. Odrowåº, którå poznaÆ w maj.
jej stryja Teofila Odrowåºa–Pieniåºka, wÆ. £agowa
(10 km od Brze¥c). ÿlub odbyÆ siæ w ko¥ciele parafial-
nym w Janowcu. NiedÆugo potem W. A. wybudowaÆ
na swej piaszczystej górce, w dawnym dworskim
parku, wygodny drewniany dom w stylu dworku.
Gdy nadarzaÆa siæ moºliwo¥ì dokupienia kawaÆka
gruntu, korzystaÆ z okazji, powiækszajåc swe gos-
podarstwo, które osiågnæÆo wielko¥ì 17 ha.

Od wiosny do jesieni przebywaÆa w Brze¥cach
Marcela Andrychiewiczowa z córkå → Urszulå,
a W. A., gdy tylko mógÆ siæ wyrwaì z krægu swych
prac zawodowych, przybywaÆ tu, aby  odetchnåì
nadwi¥lañskim powietrzem, trochæ malowaì w ple-
nerze i rzeªbiì (byÆ bowiem artystå–samoukiem),
a przede wszystkim gorliwie pracowaì wraz z ºonå
przy zakÆadaniu ogrodu. Nie byÆo to Æatwe zadanie.

Trzeba byÆo piaszczyste zbocza „placówki” obsadziì
akacjami, przywoziì ciæºkå „madæ” z Powi¥la, wzbo-

WÆadysÆaw Andrychiewicz

Marcela Andrychiewiczowa z
Odrowåºów–Pieniåºków
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gaciì ubogå glebæ próchnicznym kompostem, zanim moºna byÆo posadziì  drzewa
i krzewy owocowe. Czæ¥ì pól o lekkich glebach W. A. zalesiaÆ, a lepsze wydzierºawiaÆ
dobrym rolnikom–såsiadom. Pomocå i radå sÆuºyli W. A. kuzyni jego ºony Odrowåº–Pi-
eniåºkowie z £agowa (pomoc ta okazaÆa siæ jeszcze bardziej potrzebna, gdy po ¥mierci
W. A. musiaÆa siæ zajåì Brze¥cami jego ºona).

W. A., utrzymujåc przyjazne stosunki z såsiadami–gospodarzami, korzystaÆ teº z ich
do¥wiadczeñ rolniczych, sam za¥, jako prawnik, udzielaÆ porad przy dziaÆach rodzinnych,
sprzedaºy, wymianie gruntów. Ale kontakty te nie ograniczaÆy siæ tylko do spraw
materialnych. WedÆug relacji starych ludzi: „Pan Andrychiewicz przywoziÆ nam gazety,
rozmawiaÆ o sprawach narodowych, o¥wiecaÆ w polityce”. Pani Marcela znaÆa wszyst-
kich miejscowych såsiadów, wraz z córkå czæsto braÆa udziaÆ w ich uroczysto¥ciach
rodzinnych. Brze¥ce–Kañszczyzna staÆy siæ na przeÆomie XIX i XX w. miejscowym
o¥rodkiem kultury.

DziaÆania W. A., jako wÆ. rodzinnej resztówki, byÆy jednå stronå jego ºycia. Druga to
praca prawnika, sædziego w warunkach ucisku politycznego i gospodarczego stosowane-
go przez rzåd rosyjski w Kongresówce. W. A. wcze¥nie wÆåczyÆ siæ teº do akcji o¥wiato-
wej, organizowaÆ kursy handlowe, na których sam byÆ wykÆadowcå. PracowaÆ w „Gaze-
cie Sådowej”, z poczåtku jako reporter, potem w ¥cisÆym gronie redakcyjnym jako jeden
z gÆównych redaktorów. Na Æamach „Gazety”, jak i w innych czasopismach, poruszaÆ
sprawæ konieczno¥ci zaÆoºenia instytucji ubezpieczajåcej ludzi od wypadków, chorób
i niepowodzeñ finansowych; pod jego przewodnictwem powstaÆo Tow. Ubezpieczeñ
„Przezorno¥ì”. Mieszkanie Andrychiewiczów w Warszawie staÆo siæ o¥rodkiem przyciå-
gajåcym ludzi podobnie do nich my¥låcych, wierzåcych w lepszå przyszÆo¥ì Ojczyzny.
Gromadzili siæ tu starsi i mÆodsi literaci, prawnicy, arty¥ci i muzycy, lekarze, ekonomi¥ci
i ziemianie. Urzådzano wieczory literackie. Dyskutowano o sprawach ekonomicznych
i politycznych perspektywach kraju. Przez salon Andrychiewiczów przewinæÆo siæ wielu
wybitnych ludzi, jak historyk Tadeusz Korzon, finansista, wÆa¥ciciel „Gazety Codzien-
nej” Leopold Kronenberg, fundator SzkoÆy Handlowej, w której wykÆadaÆ W. A., redak-
tor  „Gazety Warszawskiej” StanisÆaw Lesznowski, malarz WÆadysÆaw Podkowiñski,
Ignacy Paderewski, prawnik Adolf Suligowski oraz wielu innych. Zbyt wiele jednocze-
¥nie prowadzonych zajæì naruszyÆo zdrowie W. A. Po krótkiej, ale ciæºkiej chorobie,
zmarÆ w Warszawie w wieku 54 lat.

Brze¥ce utrzymaÆy siæ w rækach jego jedynej córki → Urszuli Olizarowej (1882–1958),
a nastæpnie wnuków i prawnuków — do chwili obecnej.
Dok.: PSB, t. I; Studia WÆadysÆawa Andrychiewicza, poprzedzone wspomnieniem o nim Adolfa Suligowskiego,
W.1903; J. Pozner, WÆadysÆaw Andrychiewicz.

Jadwiga Olizar

BAGIEÑSKA IZABELLA MARIA z SOKO£OWSKICH (1897–17.12.1943),
wspóÆwÆ. maj. Radzimowice w pow. mÆawskim. Córka Lucjana i Rozalii z Ro¥ciszew-
skich, wÆ. maj. Dalanówek w pow. pÆoñskim. Ur. w GÆuszynie.

W dniu 24.09.1918, w PÆoñsku, zawarÆa zwiåzek maÆºeñski z ⇒ Wiktorem Wincen-
tym Bagieñskim (1891–1943), wÆ. maj. Radzimowice o areale 336 ha. I. B. w okresie
miædzywojennym mieszkaÆa z mæºem i synem ZdzisÆawem w maj. Radzimowice, poma-
gajåc wydatnie w prowadzeniu gospodarstwa, zwÆaszcza za¥ ogrodu owocowo–warzyw-
nego i obory krów rasy czerwonej polskiej.

Po zakoñczeniu dziaÆañ wojennych w 1939 oraz przejæciu Radzimowic przez zarzåd
niemiecki, zostaÆa przesiedlona do pobliskiej miejscowo¥ci Staroguby wraz z mæºem,
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synem i rodzicami, Rozaliå i Lucjanem SokoÆowskimi, którzy
po wygnaniu ich z Dalanówka, znaleªli schronienie w do-

mu córki i ziæcia.
Aresztowani w dn. 1.04.1943 przez gestapo zostali

wywiezieni na „przesÆuchanie” do Strzegowa. Tam
zginåÆ Wiktor B. oraz Rozalia i Lucjan SokoÆowscy,
syna ZdzisÆawa wywieziono do obozu, za¥ I. B.
zostaÆa tymczasowo przewieziona do wiæzienia na
Pawiaku w Warszawie. Po 2 miesiåcach (kontakto-
waÆa siæ w tym czasie grypsami z rodzinå), jako
wiæzieñ polityczny, zostaÆa wywieziona w dn.
4.06.1943, transportem zbiorowym, do obozu kon-
centracyjnego w O¥wiæcimiu–Brzezince, oznaczo-
na nr 45911. Na skutek przeºytej tragedii, utraty naj-

bliºszych i tortur w obozie, postradaÆa zmysÆy jesie-
niå 1943. ZginæÆa w krematorium.

Syn ZdzisÆaw (1919–1943), zob. ⇒ Wiktor Win-
centy Bagieñski.

Dok.: Wspomnienia rodzinne.

Witold Podczaski

BIELIÑSKI ADAM HENRYK h. Szeliga (7.08.1862–12.06.1928), wÆ. maj. Turka
w pow. lubelskim. Syn Aleksandra (1818–1877), zesÆañca na Syberiæ, i Marii Hyn-
ke–Piotrowskiej h. Abdank (zm. 1890). Ur. w Turce.

Rodzeñstwo: ⇒ Antoni (1864–1930); Jadwiga Aniela Stroynowska (1865–1949).
KsztaÆciÆ siæ w Warszawie, musiaÆ jednak przerwaì naukæ, by po ¥mierci ojca przyjåì

na siebie obowiåzki opiekuna rodziny i zarzådcy maj. (120 ha). Nie udzielaÆ siæ spoÆecz-
nie ani politycznie. ByÆ czÆowiekiem o duºym uroku osobistym i wielkim poczuciu
sprawiedliwo¥ci. Do koñca zachowaÆ optymistyczny, peÆen wiary stosunek do ludzi,
mimo wielu zawodów i nieÆatwego ºycia. Dwór w Turce, poÆoºony nad Bystrzycå,
otoczony parkiem schodzåcym do rzeki, byÆ przestronny, wygodnie urzådzony, z dobu-
dowanym piætrem, posiadaÆ duºo antyków, zdobiÆy go portrety Bieliñskich: pÆk. Alek-
sandra, Sybiraka, i jego ºony.

íona Zofia z Zarañskich (1870–1955), opiekunka rannych legionistów i organizator-
ka Komitetu ziemi lubelskiej dla pomocy i opieki nad ºoÆnierzami 7 P. UÆ. Lubelskich.
Odznaczona odznakå puÆkowå.

Ich dzieci: 1) Aleksander (1894–1920), student Studium Rolniczego UJ, legionista,
walczyÆ w puÆku Beliny; ukoñczyÆ szkoÆæ oficerskå. W czasie konfliktu z wÆadzami
niemieckimi  internowany  w Szczypiornie. Po oswobodzeniu dowodziÆ 12. plutonem
w 7. P. UÆ. Lubelskich. WalczyÆ na froncie ukraiñskim w obronie Lwowa. Nastæpnie
przerzucony  na front  litewsko–biaÆoruski walczyÆ  o  Wilno, Lidæ  w  sÆawnej szarºy
1. szwadronu pod Berdówkå. ZginåÆ pod Turowolå, w zasadzce, otoczony przez przewa-
ºajåce siÆy wroga; odznaczony Krzyºem Virtuti Militari V kl., Krzyºem Walecznych —
czterokrotnie, Krzyºem NiepodlegÆo¥ci; 2) → Maria (1898–1983) zam. za WacÆawem
Haczyñskim; 3) Zofia zam. za gen. Zygmuntem Piaseckim.

Maria Krystyna Dæbska (S. C.)

Izabella Bagieñska
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BOCHWIC LUCJUSZ II (1864–1939), wspóÆwÆ. maj. Purniewicze w pow. nowo-
gródzkim, sædzia. Syn Lucjusza I i Ksawery Szalewiczówny, pogrobowiec.

Najstarszy udokumentowany przodek rodziny Bochwiców to Szymon Bochwic (ur. 1515
w Krakowie). ByÆ wybitnym odlewnikiem bråzu i budowniczym. W 1551 Zygmunt
August przeniósÆ go do Wilna i mianowaÆ królewskim ludwisarzem. Szymon B. odlewaÆ
armaty i dzwony. Na wieºy Ko¥cioÆa Mariackiego w Krakowie zawisÆ w 1565 dzwon

zegarowy odlany w ludwisarni wileñskiej przez Bochwica. Jako architekt prowadziÆ
budowæ gmachów królewskich w Tykocinie i Knyszynie.

Szymon B. zostaÆ nobilitowany i obdarzony h. Radwan.
Szymon B. byÆ kalwinem, zmarÆ w 1571. Syn Szymo-

na, Filip, pastor kalwiñski, zmarÆ w Usowie w 1620.
Syn Filipa Samuel byÆ wybitnym pastorem kalwiñ-
skim, ksztaÆciÆ siæ na reformowanych uniwersyte-
tach w Niemczech, Heidelbergu, Herbornie
i Frankfurcie nad Odrå. W 1625 objåÆ stanowisko
nadwornego kaznodziei u ksiaºåt RadziwiÆÆów
w Kopysiu. ZmarÆ w Usowie w 1670. Samuel miaÆ
czterech synów: Jana, Daniela, StanisÆawa, Krzy-
sztofa i córkæ Annæ. Dwaj najstarsi synowie, Jan
i Daniel zginæli mÆodo w zwyciæskiej bitwie z Tur-

kami pod Parkanami w 1683. StanisÆaw B. (zm. 1721),
wÆ. maj. Rymie, byÆ oº. z Konstancjå Kopiwiczównå.

Pierwszym Bochwicem, który wystæpuje jako
wÆ. Waszkowców i Studzieniec byÆ Romuald. StudiowaÆ

prawo na uniwersytetach w Kijowie i Wilnie; zostaÆ czÆon-
kiem palestry nowogródzkiej. Protestant, po¥lubiÆ Anielæ Borzobohatå, ºarliwå katolicz-
kæ, która wychowaÆa dzieci w swojej religii. Ståd teº datuje siæ rzymskokatolicka linia
rodziny B. NajmÆodszym synem Romualda (zm. 1802), byÆ Florian B. (1799–1856); odzie-
dziczyÆ on Waszkowce. Po studiach prawnych na uniwersytetach w Kijowie i Wilnie zostaÆ
czÆonkiem palestry nowogródzkiej. Oº. z Paulinå Majewskå, siostrzenicå matki Adama Mic-
kiewicza, przeniósÆ siæ z Nowogródka do Waszkowców. Jako pisarz zajmowaÆ siæ religij-
nå tematykå etyczno–moralnå, byÆ autorem wielu dzieÆ o polskiej my¥li narodowej.

Florian i Paulina B. mieli piæcioro dzieci: Lucjusza (I), → Jana Ottona (1835–1915),
→ Romana (1845–1894), Anielæ zam. za hr. MichaÆem O’Rourke i Józefæ zam. za Antonim
Abramowskim.

Lucjusz I (ur. przed 1835–1864) odziedziczyÆ po ojcu maj. Waszkowce (600 ha)
w pow. nowogródzkim. ZginåÆ w powstaniu styczniowym. MiaÆ dwoje dzieci: Paulinæ
(1860–1952) zam. za MichaÆem Komorowskim i Lucjusza II (1864–1939).

L. II. B. ukoñczyÆ wyºsze studia prawnicze w Rosji, byÆ sædziå ¥ledczym i prokurato-
rem w Tule. W RP byÆ sædziå w Sådzie Okrægowym w Nowogródku, nastæpnie sædziå
i prezesem Sådu Apelacyjnego w Wilnie, póªniej notariuszem w Baranowiczach; prze-
niósÆ siæ z ºonå do Wilna, gdzie zmarÆ.

íonaty (¥lub 1888) z Kazimierå ÿwierzyñskå, która wniosÆa do rodziny maj. Purnie-
wicze w pow. nowogródzkim.

Dzieci: 1) Ksawera (1889–1963), zam. za ZdzisÆawem Ludkiewiczem wÆ. maj. Milewek;
2) Lucjusz III (1890–1943); 3) Emilia (1892–1960), zam. 1ov. za Stefanem Wodnickim,
2ov. za Edwardem Puzynowskim; 4) Helena (1893–1983), zam. za Leonem Paderewskim.

Lucjusz II Bochwic
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Dok. biogramów rodziny Bochwiców: PSB, t. I; Aftanazy, MateriaÆy, t. II; SGKP; dr PaweÆ Piekarski, Kto daÆ
poczåtek polskiej filozofii narodowej, „Problemy” 1988, nr 2; M. Osiecimska, Wspomnienia; H. z Bochwiców
Paderewska, Wspomnienia oraz Kazimiera z Bochwiców Czeremisinowa, Pamiætniki — så to rps — 10 gru-
bych zeszytów z licznymi fotografiami w posiadaniu prof. dr. BolesÆawa Bochwica, inne materiaÆy rækopi-
¥mienne u N. Skowierzakowej w Warszawie.

BolesÆaw Bochwic (red.)

BOCHWIC LUCJUSZ III (1890–1943), wÆ. maj. Janowszczyzna (pow. lidzki, woj.
nowogródzkie). Syn → Lucjusza II (1864–1939) i Kazimiery ÿwierzyñskiej.Ur. wTule.

UkoñczyÆ Korpus Kadetów. W okresie miædzywojennym gospodarowaÆ w swym majå-
tku. Oficer rez. Uczestnik kampanii wrze¥niowej, walczyÆ na Wileñszczyªnie. Wywieziony
do RosjidostaÆ siæ do obozu w rejonie WoÆogdy, gdzie zmarÆ w lazarecie wiæziennym obozów
rejonu wyºegodskiego. Oº. w l. dwudziestych z Angielkå Irenå Olive de Laborde.

MiaÆ dwoje dzieci: 1) Teresa (zmarÆa mÆodo); 2) Maksymilian–Lucjusz IV (Max
Radvan), ur. 1925 w Janowszczyªnie. Maksymilian uczæszczaÆ w Wilnie do gimn. oo. je-
zuitów. Na poczåtku wojny 1939 wyjechaÆ z matkå (obywatelkå angielskå) do Londynu.
UkoñczyÆ gimn. angielskie i politech. w Londynie, specjalizujåc siæ w petrochemii. Oº.
z Angielkå, otrzymaÆ obywatelstwo angielskie i zmieniÆ nazwisko na Radvan (h. rodziny
Bochwiców). PracowaÆ w PoÆudniowej Ameryce, nastæpnie osiedliÆ siæ w Australii, gdzie
pracowaÆ w petrochemii i w szkolnictwie. MiaÆ czterech synów i dwie córki. Dzieci nie
mówiå po polsku. Mieszkajå w Sydney.
Dok.: Lista.

BolesÆaw Bochwic (red.)

BOCHWIC JAN OTTON (1835–1915), wÆ. maj. Florianów (czæ¥ì maj. Waszkowce)
w pow. nowogródzkim, Paulinów w pow. baranowickim i Malejew na Smoleñszczyªnie,
pomolog. Syn Floriana (1799–1856) i Pauliny Majewskiej.

Rodzeñstwo: → Lucjusz I (ur. przed 1835–1864);
→ Roman (1845–1894); Józefa zam. za Antonim Abra-
mowskim; Aniela zam. za MichaÆem hr. O’Rourke.

J. B. odziedziczyÆ po ojcu i starszym bracie wraz
z mÆodszym bratem Romanem maj. Waszkowce ze
starym drewnianym dworem otoczonym wiekowy-
mi lipami. Pomimo do¥ì ºyznych gruntów, majåtek
dawaÆ maÆe dochody, gÆównie z powodu niedosta-
tku Æåk i siana, które trzeba byÆo sprowadzaì
z daleka, najmujåc Æåki w dobrach rzepichowskich.

W 1853 z rozporzådzenia gen. gubernatora Bibi-
kowa J. B. zostaÆ wcielony do p. huzarów, w którym
jako oficer braÆ udziaÆ w wojnie krymskiej 1853–1856.
Po powrocie z wojny i ¥mierci ojca objåÆ opiekæ nad
mÆodszym rodzeñstwem. PoÆowæ Waszkowców wraz
ze starym dworem oddaÆ mÆodszemu bratu Romanowi.
Sam objåÆ czæ¥ì bez zabudowañ i lasu i nazwaÆ jå dla
upamiætnienia ojca Florianowem. W 1856 J. B. nabyÆ pod
Baranowiczami od RduÆtowskich przeszÆo 2000 ha lasu z je-
ziorem, nazywajåc posiadÆo¥ì Paulinowem na pamiåtkæ matki. Z czasem stanåÆ tam dwór
z dwoma skrzydÆami drewnianymi i korpusem gÆównym murowanym, okolony parkiem
i opasany rzeczkå.

Jan Otton Bochwic
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J. B. byÆ zwolennikiem zniesienia pañszczyzny. Choì w poglådach przeciwny powstaniu
1863, wziåÆ udziaÆ w jego organizowaniu jako naczelnik okrægowy. Po upadku powstania
zostaÆ aresztowany i skazany. Po roku wiæzienia w Dyneburgu wróciÆ do Florianowa.

íonaty (1860) ze Stefaniå BuÆhakównå (zm. 1917), miaÆ z niå czterech synów i córkæ.
Florianów byÆ budowany od podstaw. Poniewaº obszar rolny nie zapewniaÆ wystarcza-

jåcych dochodów, J. B. jako specjalista pomolog, na ok. 30 ha zaÆoºyÆ sad o róºnych rzadkich
odmianach drzew owocowych, po które przyjeºdzali kupcy nawet z Moskwy i Petersburga.
Obdarzony talentem do interesów z powodzeniem handlowaÆ w Rosji majåtkami i koñmi;
nabyÆ piækny maj. Malejew na Smoleñszczyªnie, gdzie osadziÆ jako zarzådcæ, a póªniej
wÆa¥ciciela, syna → StanisÆawa (1864–1944). Nim siæ teº wyræczaÆ w interesach handlo-
wych w Rosji.

J. B. zaÆoºyÆ teº we Florianowie zespóÆ ogrodowy, w skÆad którego wchodziÆ park
z alejami: orzechowå, modrzewiowå i ¥wierkowå. Przy bramie wjazdowej usypaÆ duºy
kopiec, z którego roztaczaÆ siæ piækny widok na odlegÆe pola. Przed duºå werandå
rozciågaÆ siæ obszerny plac krykietowy, okolony drzewami i rabatami kwiatów. Z drugiej
strony domu mieszkalnego byÆ kort tenisowy, dalej oficyna i zabudowania gospodarskie.

W l. dziewiæìdziesiåtych ubiegÆego stulecia przez Paulinów przeprowadzono liniæ
kolejowå Baranowicze–Brze¥ì oraz szosæ Baranowicze–SÆonim. Szerokie, kilkukilome-
trowe pasy przechodzåce przez lasy zostaÆy korzystnie dla wÆa¥cicieli wykupione przez
rzåd carski. Dla rozwijajåcego siæ przemysÆu drzewnego powstaÆy dogodne warunki
transportu. W pobliºu powstaÆ duºy poligon wojskowy (Skobielewskij £agier). Wszyst-
ko to podniosÆo warto¥ì Paulinowa. ByÆ to gÆównie maj. le¥ny, posiadaÆ jednak równieº
grunta orne, na których uprawiano zboºa, grykæ i ziemniaki stanowiåce surowiec dla
gorzelni. DawaÆa ona spore dochody i dostarczaÆa karmy dla inwentarza obory. Na
polanie nad jeziorem z mÆynem wodnym J. B. zbudowaÆ murowany piætrowy dom
w stylu neogotyckim z oficynå i zabudowaniami gospodarskimi w gÆæbi, w otoczeniu
starego sosnowego lasu. Front domu zdobiÆa niewielka fontanna i maÆe zaÆoºenie ogro-
dowe. Dom byÆ wyposaºony w wodociåg. Po ukoñczeniu prac nad nowå siedzibå J. B.
przeniósÆ siæ tu, we Florianowie pozostawiajåc syna → Tadeusza. W Paulinowie gospo-
darowaÆ przeszÆo 20 lat, staÆ siæ fachowym rolnikiem, a jego maj. wzorem nowoczesnego

PaÆac we Florianowie
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gospodarstwa rolnego. RozwinåÆ szerokå dziaÆalno¥ì spoÆecznå i zaskarbiÆ sobie uznanie
i szacunek obywatelstwa i wÆo¥ciañstwa, toteº powierzono mu funkcjæ po¥rednika po-
jednawczego pomiædzy dworami a wsiå.

J. B. wydaÆ drukiem dwie ksiåºki: Niektóre spostrzeºenia owocarskie (1901) i Jak
zakÆadaì i pielægnowaì ogrody owocowe (1904). OgÆaszaÆ równieº w pismach warszaw-
skich liryki.

ZmarÆ nagle. Pochowany zostaÆ w Darewie (pow. nowogródzki) obok grobu ojca
Floriana. W testamencie zapisaÆ Paulinów wnukom: Brunonowi i BolesÆawowi, synom
StanisÆawa. Reszta rodzeñstwa miaÆa otrzymaì spÆaty pieniæºne.

W paulinowskim domu na piætrze byÆa kaplica, w której w niedziele i ¥wiæta odbywa-
Æy siæ naboºeñstwa. Stefania z BuÆhaków B., ºona J. B., byÆa surowa i kostyczna, od
koñca powstania nosiÆa siæ na czarno, a po zgonie mæºa przywdziaÆa habit zakonny,
przepasany bernardyñskim sznurem, i czarny czepek. UzyskaÆa od biskupa pozwolenie
sÆuºenia do mszy ¥w. w paulinowskiej kaplicy. Uchodzåc przed Niemcami w 1915, czas
jaki¥ mieszkaÆa w Petersburgu u syna StanisÆawa, ewakuowanego tam wraz z bankiem,
w którym pracowaÆ. Lato spædzaÆa w Malejewie, aº wreszcie zamieszkaÆa u starszego
syna Tadeusza w JaÆcie na Krymie. Tadeusz równieº uszedÆ przed Niemcami z Floriano-
wa. Stefania B. zmarÆa w JaÆcie i tam zostaÆa pochowana.

Dzieci: 1) → Tadeusz (1861–1930); 2) → StanisÆaw (1864–1944); 3) → Florian
(1876–1948); 4) Walery (zm. w dzieciñstwie).

BolesÆaw Bochwic (red.)

BOCHWIC TADEUSZ (1861–1930), wÆ. maj. Florianów w pow. nowogródzkim. Syn
→ Jana Ottona (1835–1915) i Stefanii BuÆhakówny. Ur. w Waszkowcach.

UkoñczyÆ gimn. w SÆucku.
ByÆ obdarzony talentem literackim, pisywaÆ wiersze.

PasjonowaÆ siæ bibiotekarstwem, zbieraÆ wszystkie cza-
sopisma polskie wychodzåce na ¥wiecie.

Maj. Florianów (odziedziczona po ojcu czæ¥ì
Waszkowców) dawaÆ gÆówny dochód z sadu owo-
cowego, pasieki  (kilkadziesiåt pni), oprócz  tego
z udziaÆu w spóÆdzielni mleczarskiej i serowni (se-
ry odznaczone byÆy za jako¥ì na wystawie w Po-
znaniu). Bochwicowie go¥cili latem wybitnych Po-
laków (m.in. Eliza Orzeszkowa, WÆadysÆawostwo
Reymontowie, Józefostwo Kotarbiñscy oraz mÆody
Tadeusz Kotarbiñski). We Florianowie odbywaÆy siæ
wieczory muzyczno–literackie, czytanie dzieÆ jeszcze
nie wydanych, recytacje wierszy patriotycznych przez
Józefa Kotarbiñskiego, aktora i dyr. teatrów w Krakowie
i Warszawie. Z pracownikami rolnymi i ludno¥ciå okolicz-
nå stosunki dworu we Florianowie ukÆadaÆy siæ doskonale.

W 1893 po¥lubiÆ w Kuªnicach BronisÆawæ Cywiñskå (1865–1938), która ukoñczyÆa
gimn. w Wilnie. BronisÆawa zajmowaÆa siæ nauczaniem dzieci folwarcznych oraz lecze-
niem okolicznych mieszkañców. W 1915 Florianów znajdowaÆ siæ o paræ kilometrów od
pierwszej linii frontu. StaÆy duºe namioty dla opatrywania rannych i zatrutych gazem
ºoÆnierzy. T. B., jak wiækszo¥ì okolicznych ziemian, uszedÆ przed Niemcami na Krym do
JaÆty. PeÆniÆ tam funkcjæ wyºszego urzædnika miejskiego. íona BronisÆawa caÆy ten czas

Tadeusz Bochwic
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mieszkaÆa we Florianowie, gdzie mie¥ciÆ siæ sztab brygady rosyjskiej (chodziÆo gÆównie
o ochronæ sadu owocowego przed zniszczeniem, co siæ udaÆo). Po zakoñczeniu wojny
Tadeusz powróciÆ do Florianowa i mieszkaÆ tam z rodzinå do ¥mierci.

Dzieci: 1) Jadwiga zam. RduÆtowska (1890–1993); 2) → Jan (1893–1937).

BolesÆaw Bochwic (red.)

BOCHWIC JAN (1893–1937), wÆ. maj. Floria-
nóww pow.nowogródzkim.Syn→Tadeusza (1861–
1930) i BronisÆawy Cywiñskiej. Ur. w Wilnie.

UczæszczaÆ do gimn. w Wilnie i Miñsku. Mie-
szkaÆ we Florianowie i Warszawie. Oº. z Mariå
Holsteinównå, z którå miaÆ córkæ Teresæ. ZmarÆ na
gruªlicæ.

We wrze¥niu 1939, po wej¥ciu Armii Czerwo-
nej, we Florianowie mieszkaÆa wdowa po Janie
wraz z córeczkå. We dworze przebywaÆo równieº
wielu uciekinierów z Warszawy. Po zainstalowa-
niu siæ wojsk radzieckich, w obawie przed wywie-
zieniem w gÆåb Rosji, wdowa wyjechaÆa najpierw
do Baranowicz, nastæpnie przez „zielonå granicæ”
do Warszawy. Powtórnie wyszÆa za måº; måº po-
siadaÆ resztówkæ maj. pod Grudziådzem.

Córka J. B. Teresa, po ukoñczeniu gimn.
w Warszawie, wyszÆa za måº i mieszka w Warsza-
wie.  Ma syna Piotra Ciborowskiego i wnuczkæ
Magdalenæ; mieszkajå w Warszawie.

BolesÆaw Bochwic (red.)

BOCHWIC STANIS£AW (1864–1944), wÆ. maj. Malejew na Smoleñszczyªnie i maj.
Kwietniew w pow. wileñskim, prezes Banku Ziemskiego w Wilnie. Syn → Jana Ottona
(1835–1915) i Stefanii BuÆhakówny. Ur. w Waszkowcach w pow. nowogródzkim.

Za mÆodu pomagaÆ ojcu w handlu w Rosji majåtkami, koñmi i krowami, co przynosiÆo
znaczne dochody. Poniewaº Polakom nie wolno byÆo kupowaì ziemi aº do linii Dniepru,
Jan Otton kupiÆ maj. Malejew (2500 ha), w którym osadziÆ StanisÆawa jako administra-
tora, a póªniej zapisaÆ mu go na wÆasno¥ì. Maj. posiadaÆ dobrå ziemiæ i Æåki. Dwór
stojåcy w ogrodzie nad jeziorem skÆadaÆ siæ z duºego domu drewnianego poÆåczonego
dÆugim korytarzem z kuchniå.

S. B. byÆ oº. (¥lub 1900) z Janinå Andrzejowskå, córkå lekarza z Kobrynia (miaÆa
brata Adama, znakomitego skrzypka i kompozytora, zmarÆego mÆodo).

Po ¥lubie maÆºeñstwo B. zamieszkaÆo w Malejewie, gdzie urodzili siæ ich dwaj synowie
→ Brunon i → BolesÆaw. Przebywajåc w obcym ¥rodowisku w¥ród såsiadów Rosjan,
tæsknili do rodziny i kraju i postanowili przenie¥ì siæ do Wilna. W 1908 wynajæli miesz-
kanie w centrum miasta i StanisÆaw podjåÆ pracæ w Wileñskim Banku Ziemskim. Przez
podstawionå osobæ, powinowatego spolszczonego Niemca Oskara Roucka, kupiÆ pod
Wilnem maj. Szkojdziszki (ok. 200 ha). Rouck „podarowaÆ” go Janinie Bochwicowej.
Maj. nazwano Kwietniewem. ByÆ tam piækny park ze starodrzewem i 100-letni drewnia-
ny dom. Zasadzono sad, dom gruntownie wyremontowany pokryto czerwonå dachów-
kå. Kwietniew posiadaÆ niezÆå ziemiæ, Æåki i nieduºy, mÆody las. S. B. zaÆoºyÆ oboræ

Jan Bochwic
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(ok. 50 krów), mleko woºono codziennie do Wilna, uprawiano
róºne zboºa, równieº pszenicæ. W Kwietniewie stosunki

rodziny B. z robotnikami rolnymi byÆy dobre, jak na to
wskazuje korespondencja pomiædzy ich mÆodymi po-

koleniami po wojnie. S. B. pracowaÆ nadal w Wilnie
w Banku Ziemskim, zostaÆ jego dyr., a póªniej pre-
zesem. ZaÆoºyÆ poÆåczenie telefoniczne z Wilnem.

W 1939, po zajæciu Wilna przez wojska bolsze-
wickie, S. B. zostaÆ aresztowany i wywieziony
z Wilna, lecz wkrótce niespodziewanie zwolniony.
W 1941 po wej¥ciu Niemców moºna byÆo powró-
ciì do Kwietniewa. Po ponownym zajæciu Wilna
przez wojska bolszewickie w 1944 S. B. z ºonå byli
w Kwietniewie. ZaÆamany widokiem grabieºy i roz-
padem gospodarstwa S. B. zachorowaÆ i zmarÆ.

íona Janina niedÆugo po zgonie mæºa przyjechaÆa
do Polski, zamieszkaÆa w Brwinowie i £odzi u sy-
nów. ZmarÆa w Gdañsku w 1959.

Synowie: → Brunon (1901–1993); → BolesÆaw
(ur. 1906).

BolesÆaw Bochwic (red.)

BOCHWIC BRUNON (1901–19.01.1993), wÆ. maj. Paulinów w pow. baranowickim.
Syn → StanisÆawa (1864–1944) i Janiny Andrzejowskiej. Ur. w Malejewie na Smoleñ-
szczyªnie.

RozpoczåÆ naukæ w gimn. w rosyjskim jeszcze
Wilnie. Po wybuchu I wojny ¥wiatowej Bank
Ziemski, w którym pracowaÆ ojciec, zostaÆ ewaku-
owany w 1915 do Petersburga. Brunon uczæszczaÆ
tam do polskiego gimn. przy ko¥ciele ÿw. Katarzy-
ny. PrzeºyÆ wraz z rodzinå bardzo ciæºkie chwile
i gÆód w okresie rewolucji. W 1918 rodzinie udaÆo
siæ powróciì do Wilna. W 1919 wståpiÆ ochotniczo
do wojska w obronie Wilna przed bolszewikami.
BraÆ równieº udziaÆ w wojnie 1920, cofaÆ siæ wraz
z wojskiem z Wilna do Warszawy. W 1931 zostaÆ
odznaczony Krzyºem Obroñcy Ojczyzny (1918–
1920) i awansowany na porucznika.

Po wojnie ukoñczyÆ gimn. i podjåÆ studia na
Wydz. Rolniczym UAM. OsiedliÆ siæ w maj. Pau-
linów, liczåcym 2000 ha, w domu zbudowanym
przez dziadka → Jana Ottona (1835–1915). Dziæki
prawidÆowo prowadzonej gospodarce le¥nej i rol-
nej, a takºe dochodowi z mÆyna, majåtek przynosiÆ
korzy¥ci, co pozwalaÆo na dostatnie ºycie. Wraz
z ºonå, Wandå z Fiedorowiczów, B. B. go¥ciÆ spo-
ro osób, zimå urzådzano polowania, latem bawili
znajomi i rodzina. W domowej kaplicy organizo- Brunon Bochwic

StanisÆaw i Janina z Andrzejowskich
Bochwicowie
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wano rekolekcje dla okolicznego ziemiañstwa, które prowadziÆ ks. Jan Zieja. Jesieniå
1939, gdy zaczæÆy siæ zbliºaì do Paulinowa wojska bolszewickie, B. B. i bawiåcy
wówczas w Paulinowie jego brat → BolesÆaw, w ostatniej chwili, pieszo, uszli do Barano-
wicz przed niechybnym aresztowaniem. Z Baranowicz bracia przedostali siæ do Wilna,
gdzie zostaÆ aresztowany ojciec StanisÆaw. W 1941 po wej¥ciu Niemców zaistniaÆa
moºliwo¥ì powrotu do Paulinowa. Brunon pojechaÆ tam i przebywaÆ do 1943; tam zostaÆ
aresztowany przez gestapo za nielegalnå korespondencjæ z ojcem przebywajåcym w Kwiet-
niewie. ZostaÆ skierowany do obozu koncentracyjnego w KoÆdyczewie pod Baranowiczami,
a nastæpnie przeniesiony na roboty do maj. Rinau w póÆnocnej czæ¥ci Prus Wschodnich
(w KoÆdyczewie wszyscy wiæªniowie zostali wymordowani). Po zagarniæciu Prus
Wschodnich przez wojska radzieckie wraz z innymi przymusowymi robotnikami
polskimi przepædzony zostaÆ pieszo spod Królewca do Polski. Brunon osiedliÆ siæ
w Brwinowie pod Warszawå i podjåÆ pracæ w Czerwonym Krzyºu w Warszawie.
W 1968 przeszedÆ na emeryturæ, mieszkaÆ nadal w Brwinowie, interesujåc siæ histo-
riå, wojskowo¥ciå i pamiætnikarstwem. Po ciæºkiej chorobie zmarÆ w Brwinowie.

íonaty z Wandå Fiedorowiczównå (¥lub w 1926) miaÆ z niå córkæ Krystynæ. Po
rozwodzie po¥lubiÆ w 1961 Wandæ Górskå.

BolesÆaw Bochwic (red.)

BOCHWIC BOLES£AW (ur. 1906), wspóÆwÆ. maj. Paulinów w pow. baranowickim,
prof. chemii organicznej. Syn → StanisÆawa (1864–1944) i Janiny z Andrzejowskich.
Ur. w Malejewie w dawnej guberni smoleñskiej.

W 1908 rodzina przeniosÆa siæ wraz z B. B. do Wilna, a lato spædzaÆa w maj. Kwiet-
niewo pod Wilnem. B. B. miaÆ kolejno bony Francuzkæ i Niemkæ. Pierwszym jego

jæzykiem byÆ francuski. W 1915 ewakuowano Bank
Ziemski, w którym pracowaÆ ojciec StanisÆaw, do
Petersburga. B. B. chodziÆ poczåtkowo do wstæp-
nej klasy gimn. i do konserwatorium petersbur-
skiego w klasie fortepianu, a przed samå rewoluc-
jå do I klasy gimn. polskiego przy ko¥ciele ÿw. Ka-
tarzyny. Wybuch rewolucji przerwaÆ naukæ, rodzi-
na cierpiaÆa gÆód. Dopiero w 1918 udaÆo siæ po-
wróciì do Wilna i Kwietniewa. W okresie wojny
1920 rodzice wraz z synami uszli do Torunia. Po
powrocie do Wilna B. B. kontynuowaÆ naukæ
w gimn. im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie.
Maturæ uzyskaÆ w 1925. W 1926 wståpiÆ na Wydz.
Matematyczno–Przyrodniczy UW i w 1932 uzys-
kaÆ tytuÆ mgr. filozofii w zakresie chemii. W l. 1928–
1933 pracowaÆ na stanowisku asystenta w Kate-
drze Chemii Organicznej UW, kierowanej przez
prof. Kazimierza SÆawiñskiego. W 1933 pod kie-
runkiem prof. dr. Osmana Achmatowicza ogÆosiÆ
pracæ naukowå z dziedziny alkaloidów. W koñcu

1933 udaÆ siæ do Paryºa, gdzie w laboratorium Katedry Chemii Organicznej Sorbony
rozpoczåÆ pracæ doktorskå z nowej wówczas dziedziny spektrofotometrii w nadfiolecie
do badania struktury zwiåzków organicznych. W 1936 ukoñczyÆ pracæ doktorskå i uzy-
skaÆ pañstwowy doktorat z chemii (Doctorat des Sciences). Dyplom ten zostaÆ nostryfi-

BolesÆaw Bochwic
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kowany przez UW. Jesieniå 1936 po powrocie do kraju objåÆ stanowisko asystenta
w Katedrze Farmakologii Eksperymentalnej UW. Mimo gwarantowanych testamentem
praw do dochodów z poÆowy gospodarstwa le¥nego w Paulinowie, nie otrzymaÆ od brata
ani zÆotówki.

Wybuch wojny zastaÆ B. B. w Wilnie, najpierw pod okupacjå sowieckå, a od 1941 —
niemieckå. W tym czasie moºna byÆo powróciì do maj. Kwietniewo i prowadziì gospo-
darstwo. WÆadze hitle-
rowskie w Wilnie byÆy
znacznie Æagodniejsze
w stosunku do Pola-
ków, niº w Warszawie.
Unikajåc aresztowania
i wywiezienia do Ro-
sji, B. B. uszedÆ do
Prus Wschodnich,
gdzie pracowaÆ w maj.
niemieckim Rinau jako
robotnik rolny. Po zajæ-
ciu Prus przez wojska
bolszewickie podob-
nie jak brat, wraz z in-
nymi robotnikami rol-
nymi, zostaÆ pieszo
spod Królewca repa-
triowany do Polski.

W lipcu 1945 zgÆosiÆ siæ do nowo powstaÆej P£, gdzie objåÆ stanowisko adiunkta
w Katedrze Chemii Organicznej, kierowanej przez prof. dr. Osmana Achmatowicza.
Niskie pobory asystenckie ledwie wystarczaÆy na skromne ºycie, nie byÆo mowy o wy-
jazdach zagranicznych. W 1953 powoÆany na kierownika Katedry Chemii Organicznej
Politech., w tymºe roku otrzymaÆ tytuÆ prof. nadzwyczajnego. W l. 1956–1958 byÆ
Dziekanem Wydz. Chemicznego P£. Dorobek naukowy B. B. obejmuje 26 prac orygi-
nalnych z dziedziny chemii organicznej, ogÆoszonych na Æamach czasopism krajowych
i zagranicznych. NapisaÆ kilka skryptów, sÆowników, przetÆumaczyÆ z jæz. angielskiego
i niemieckiego 10 podræczników z dziedziny chemii organicznej. W ciågu 30 lat pracy
zawodowej prowadziÆ wykÆady na P£ z chemii organicznej, wykÆady monograficzne, jak
równieº wykÆady z dziedziny mechanizmów reakcji organicznych na studium doktoran-
ckim Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Za osiågniæcia dydaktyczno–wy-
chowawcze i prace naukowe, zostaÆ odznaczony m.in. Krzyºem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Jako zasÆuºony nauczyciel, zostaÆ wyróºniony nagrodami ministra
szkolnictwa wyºszego i rektora P£ oraz kilkoma odznaczeniami.

W 1977 B. B. przeszedÆ na emeryturæ, zamieszkaÆ na staÆe w Brwinowie, potem
w Podkowie Le¥nej pod Warszawå. Z zaoszczædzonej pensji profesorskiej i licznych
honorariów autorskich z wydanych prac, w 1968 nabyÆ dom mazurski ze sporym ogro-
dem w Kierwiku pod Spychowem w woj. olsztyñskim. B. B. od lat przyjaªni siæ z Cze-
sÆawem MiÆoszem, który go odwiedziÆ w Kierwiku. W  krægu jego przyjacióÆ så
równieº Tymon NiesioÆowski, JarosÆaw Iwaszkiewicz, Jerzy Andrzejewski, Igor Newer-
ly, PaweÆ Hertz, Jerzy Waldorff, Jerzy Sito i in.

BolesÆaw Bochwic (red.)

PaÆac w Paulinowie
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BOCHWIC FLORIAN (1876–1948), wÆ. maj. Nierocz w pow. nowogródzkim. NajmÆod-
szy syn → Jana Ottona (1835–1915) i Stefanii BuÆhakówny. Ur. w Waszkowcach.

Dzieciñstwo spædziÆ we Florianowie, w 1892 przeniósÆ siæ na staÆe z rodzicami i sio-
strå do Paulinowa w pow. baranowickim, gdzie pomagaÆ ojcu w gospodarstwie. íonaty
z Helenå Kiersnowskå. W l. 1915–1918 przebywaÆ z ºonå w Rosji w maj. ich znajomych
w Miñszczyªnie. Powrócili do Paulinowa, nastæpnie przenie¥li siæ w 1918 do Nierocza
(600 ha lasu sosnowego), do domu wybudowanego z czæ¥ci spadku po ojcu Janie
Ottonie. W 1939 ºona F. B. Helena chora na cukrzycæ zmarÆa  z powodu braku insuliny,
a on w 1944 przeniósÆ siæ do íyrardowa. ZamieszkaÆ z bratanicå Jadwigå RduÆtowskå
(po jej powrocie z Kazachstanu) w Dziwiszowie pod Jeleniå Górå. Tam zmarÆ.

BolesÆaw Bochwic (red.)

BOCHWIC ROMAN (1845–1894) wspóÆwÆ. maj. Podorosk w pow. woÆkowyskim.
NajmÆodszy syn Floriana (1799–1856), zob. biogram → Lucjusza II, i Pauliny z Ma-
jewskich. Ur. w Waszkowcach w pow. nowogródzkim.

Rodzeñstwo: Lucjusz I (zob. biogram → Lucjusza II); → Jan Otton; Aniela zam. za
hr. MichaÆem O’Rourke; Józefa zam. za Antonim Abramowskim.

Oº. z Kazimierå Czeczotównå (¥lub w 1870), która wniosÆa w posagu maj. Podorosk
(ok. 800 ha). Po ¥mierci Kazimiery po¥lubiÆ w 1879 jej siostræ Elºbietæ. GospodarowaÆ
do ¥mierci w Podorosku. ByÆ tam duºy mÆyn wodny oraz rozlegÆe gospodarstwo rolne
i hodowlane. Duºy dom mieszkalny z piætrowym korpusem gÆównym i dwoma partero-
wymi skrzydÆami poÆoºony byÆ w malowniczym rozlegÆym parku z murowanå  bramå
wjazdowå. Budynki gospodarcze byÆy murowane. Ziemia urodzajna, pszeniczna. Niedaleko
dworu byÆa duºa kaplica cmentarna z grobami rodzinnymi. Po ¥mierci R. B., który zmarÆ
na tyfus, Podorosk objåÆ najstarszy syn z drugiego maÆºeñstwa Otton (1880–1940).

R. B. z Kazimierå Czeczotównå miaÆ dwóch synów: 1) Albina i 2) → CzesÆawa
(1874–1919), z Elºbietå Czeczotównå miaÆ sze¥-
cioro dzieci: 3) → Ottona (1880–1940); 4) Kazi-
mieræ (1880–1940); 5) WacÆawa (1885–1948), który
po uzyskaniu matury w gimn. wileñskim podjåÆ
studia na medycynie, póªniej przeniósÆ siæ na
wydz. prawny. Po I wojnie ¥wiatowej pracowaÆ
jako urzædnik w banku w Lublinie. Oº. z Karolinå
Maliñskå, aktywistkå partyjnå, miaÆ z niå córkæ
Elºbietæ. Po II wojnie ¥wiatowej zamieszkaÆ
w Jeleniej Górze. ZmarÆ na skutek wypadku;
6) → MichaÆa (1886–1963); 7) Zofiæ; 8) → Wi-
tolda (1891–1960).

BolesÆaw Bochwic (red.)

BOCHWIC CZES£AW (1874–1919), zarzådca
rodzinnych maj. Waszkowce w pow. nowogródz-
kim, a nastæpnie Pierszaje w pow. oszmiañskim.
Syn Romana (1845–1894), wspóÆwÆ. maj. Podorosk
w pow. woÆkowyskim, i Kazimiery z Czeczotów.
Ur. w Podorosku.

Cz. B. miaÆ brata 1) Albina i rodzeñstwo przy-
rodnie: → 2) Ottona (1880–1940); 3) KazimieræCzesÆaw Bochwic
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(1880–1940); 4) WacÆawa (1885–1948); → 5) MichaÆa (1886–1963); 6) Zofiæ i →
7) Witolda (1891–1960).

Cz. B. jaki¥ czas mieszkaÆ i gospodarowaÆ w Waszkowcach. W 1911 przeniósÆ siæ
do dobrze zagospodarowanego maj. Pierszaje. Maj. ten odziedziczyÆa ºona Cz. B.
Konstancja z Korzeniowskich po ¥mierci swego ojca. Witold B. przejåÆ Waszkowce,
Cz. B. wståpiÆ do wojska w 1918. W 1919 zostaÆ zamordowany przez partyzantów
komunistycznych na pograniczu Wileñszczyzny.

BolesÆaw Bochwic (red.)

BOCHWIC OTTON (1880–1940), wÆ. maj. Podorosk w pow. woÆkowyskim, rolnik.
Najstarszy syn z drugiego maÆºeñstwa → Romana (1845–1894) i Elºbiety z Czeczotów.
Ur. w Podorosku.

Otton ukoñczyÆ gimn. w Wilnie i AR w Pradze.
W 1894 po ¥mierci ojca obejåÆ Podorosk, reszta rodzeñstwa: Kazimiera, WacÆaw,

MichaÆ, Witold i Zofia (zob. biogram → CzesÆawa Bochwica) miaÆa byì spÆacona. Nie
obyÆo siæ na tym tle bez sporów rodzinnych. Podorosk liczyÆ przeszÆo 3 tys. ha, skÆadaÆ
siæ z piæciu folwarków,
miaÆ spory las, Æåki i dobrå
ziemiæ uprawnå. Przez
dwór przepÆywaÆa rzeczka
Zelwianka, na której wy-
budowany byÆ duºy mÆyn
wodny.  W jednym z  fol.
Werusinie byÆa duºa obo-
ra, chlewnie i sad owoco-
wy. Otton byÆ dobrym gos-
podarzem i potrafiÆ osiåg-
nåì z maj. znaczne docho-
dy pozwalajåce na ºycie na
wysokim poziomie. Ro-
botnicy folwarczni i mÆy-
narze mieli murowane do-
my mieszkalne. Ich sto-
sunki z dworem byÆy bar-
dzo dobre. Dwór byÆ mu-
rowany, korpus gÆówny
dwupiætrowy, skrzydÆa boczne drewniane, wjazd przez barokowå murowanå bramæ.
Otoczony duºym parkiem ze starymi drzewami i alejami, przed domem kwietniki.
Umeblowany dostatnio starymi stylowymi meblami mahoniowymi i czeczotowymi,
mie¥ciÆ m.in. duºy salon, w którym staÆy dwa fortepany koncertowe, pokój bilardowy
i duºå jadalniæ. Otton byÆ muzykalny i graÆ na fortepianie. Przez szereg lat na dÆuºsze
wakacje przyjeºdºaÆ pianista i kompozytor BolesÆaw Woytowicz; go¥cili równieº ¥pie-
wacy i odbywaÆy siæ koncerty. Przez kilka lat mieszkaÆ w Podorosku malarz StanisÆaw
íukowski, a jego realistyczne, nastrojowe pejzaºe z Podoroska, oleje przedstawiajåce
wnætrza domu i portrety zdobiÆy ¥ciany dworu obok starych portretów rodzinnych.
BywaÆ równieº w Podorosku malarz angielski Charles Winzer. W 1938 spædzaÆ dÆuº-
sze wakacje, pisarz Jerzy Andrzejewski, który tam napisaÆ swojå pierwszå powie¥ì
£ad serca.

Salon w Podorosku, na kanapie Otton Bochwic
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O. B. lubiÆ celebrowaì posiÆki.
ByÆy spoºywane na modÆæ francu-
sko–angielskå: rano lekkie ¥niada-
nie przynoszone do pokoju sypial-
nego, o pierwszej déjeuner–lunch,
o piåtej herbata, a o dziewiåtej obfi-
ty goråcy obiad — dinner, do które-
go naleºaÆo siæ przebieraì w wie-
czorowe stroje. SÆuºba byÆa do¥ì licz-
na: kucharz, kuchcik, sÆuºåcy, po-
kojówki i szofer. O. B. miaÆ limuzynæ
i na jej drzwiach poleciÆ wymalowaì
swój herb. Prawie co roku jeªdziÆ za
granicæ, najczæ¥ciej na Riwieræ
Francuskå. ByÆ czÆonkiem Kre-
sowego ZZ. ByÆ nieºonaty, dom
prowadziÆ bardzo sprawnie dÆugo-
letni oddany przyjaciel Stefan Ma-
riañski. O. B. chorowaÆ na cukrzycæ
i musiaÆ codziennie  stosowaì  za-
strzyki z insuliny. Po wybuchu woj-

ny w 1939 i wkroczeniu wojsk bolszewickich, wycofujåcy siæ oddziaÆ wojska polskiego
usilnie namawiaÆ go do natychmiastowej ewakuacji, z rady tej O. B. nie skorzystaÆ.
Nazajutrz po opuszczeniu Podoroska przez oddziaÆ polski wkroczyli bolszewicy i na-
tychmiast aresztowali O. B. i Stefana Mariañskiego. Wiæziony w WoÆkowysku O. B.
zmarÆ wkrótce z powodu braku insuliny.
Dok.: Lista.

BolesÆaw Bochwic (red.)

BOCHWIC MICHA£ (1886–1963), wÆ. maj. Niemieº w pow. wileñskim. Syn → Ro-
mana (1845–1894) i Elºbiety z Czeczotów.

UkoñczyÆ gimn. w Wilnie i wyºsze studia rolnicze w Wiedniu w Hochschule für Boden-
kultur (dyplom 1910).

Z mÆodszym bratem → Witoldem wybrali siæ w podróº do Meksyku. Nabyli nawet
kawaÆ gruntu z my¥lå o podjæciu pracy farmerskiej. Jednak zrezygnowali z tego i wrócili
do Polski. M. B. wydzierºawiÆ, a w 1919 nabyÆ na wÆasno¥ì maj. Niemieº (80 ha) pod
Wilnem od Tyszkiewiczów z piæknym, póªnoklasycystycznym paÆacem otoczonym du-
ºym starym parkiem. Pierwsze piætro paÆacu umeblowaÆ stylowo. W mÆynie na niedale-
kim stawie zaÆoºyÆ turbinæ i prådnicæ, wyremontowaÆ dom mieszkalny, a pomieszczenia
fornalskie wyposaºyÆ w o¥wietlenie elektryczne. Naprzeciw paÆacu byÆa duºa, murowana
stylowa stajnia zamieniona na oboræ. M. B. byÆ doskonaÆym gospodarzem i potrafiÆ
z niewielkiego maj. uzyskiwaì duºe dochody.

Na poczåtku wojny polsko–sowieckiej, latem 1920, zaÆoºyÆ w Niemieºu punkt wer-
bunkowy I oddziaÆu ochotniczego w obronie Wilna i sam braÆ udziaÆ w tej obronie. Po
zakoñczeniu wojny powróciÆ do Niemieºa. Jesieniå 1939 uszedÆ z Niemieºa przed nad-
ciågajåcymi wojskami sowieckimi. UkrywaÆ siæ jaki¥ czas z rodzinå w Wilnie, a nastæp-
nie repatriowaÆ siæ na Wybrzeºe i zamieszkaÆ wraz z rodzinå w Gdañsku–Oliwie. Po paru
latach przeniósÆ siæ do Warszawy, gdzie zmarÆ nagle. íonaty (¥lub 1912) z Lilå NitosÆaw-

PaÆac w Podorosku
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skå. W 1920 rozwiódÆ siæ z pierwszå ºo-
nå, z którå nie miaÆ dzieci i oºeniÆ siæ po-
wtórnie z Helenå Koelichen.

Syn: CzesÆaw Jacek (ur. 1922 w Wil-
nie). UkoñczyÆ gimn. oo. jezuitów w Wil-
nie. W 1943 wståpiÆ do partyzantki AK do
oddziaÆu „Szczerbca” i byÆ w niej do koñ-
ca wojny. Po przedostaniu siæ do Polski
zamieszkaÆ u rodziców w Gdañsku–Oli-
wie. ProwadziÆ warsztaty samochodowe.
1955 oºeniÆ siæ z Krystynå Faliszewskå,
a po jej ¥mierci z Ludwikå Wolnå. W 1976
zaÆoºyÆ wÆasny warsztat naprawy samo-
chodów. Dzieci nie majå, mieszkajå stale
w Warszawie.

BolesÆaw Bochwic (red.)

BOCHWIC WITOLD (1891–1960),
wÆ. maj. Waszkowce w pow. nowogró-
dzkim. Syn → Romana (1845–1894)
i Elºbiety z Czeczotów. Ur. w Podorosku.
Za mÆodu podróºowaÆ ze starszym bratem → MichaÆem (1886–1963) do Meksyku.

Po powrocie do kraju gospodarowaÆ w Waszkowcach, które otrzymaÆ od swego
przyrodniego brata → CzesÆawa (1874–1919).

Waszkowce miaÆy stary rodzinny dom modrzewiowy z gankiem wspartym na biaÆych
murowanych sÆupach. Duºe pokoje byÆy umeblowane stylowymi meblami. ÿciany zdobi-
Æy stare portrety rodzinne pædzla wÆoskich malarzy. Dwór miaÆ stary park i sad owocowy.
W. B. oºeniÆ siæ w 1912 z Janinå Sierzpowskå. W okresie I wojny ¥wiatowej uszli przed
Niemcami na Krym. Tam w 1916 urodziÆ siæ ich syn Roman. Po wojnie powrócili do
Waszkowców, przyjmowali licznych letników.

Jesieniå 1939 W. B. zostaÆ aresztowany przez bolszewików i osadzony w wiæzieniu
w Baranowiczach. Po zwolnieniu z wiæzienia dziæki pomocy Jadwigi RduÆtowskiej prze-
dostaÆ siæ do Warszawy, gdzie przebyÆ okupacjæ i mieszkaÆ wraz z ºonå do koñca ºycia.

Syn Roman nie ukoñczyÆ gimn. MieszkaÆ w Waszkowcach z rodzicami. W 1939
uniknåÆ aresztowania przez bolszewików i przedostaÆ siæ do Warszawy. Po wojnie oºeniÆ
siæ z Halinå UziæbÆównå, z którå miaÆ syna Janusza. R. B. sprzedaÆ jednak dom i porzuciÆ
ciæºko chorå na cukrzycæ ºonæ z maÆym synem i starå ciotkå. PozostawiÆ ich bez ¥rodków
do ºycia i wyjechaÆ do Szwecji, gdzie po¥lubiÆ Szwedkæ Elizabeth Riedel. Po raz trzeci
oºeniÆ siæ z Karl Liv. ZmarÆ w Hiszpanii w 1980.

Syn Romana Janusz (ur. w 1946 w Kielcach) rozpoczåÆ naukæ w miejscowym gimn.;
maturæ uzyskaÆ w 1966. UkoñczyÆ filozofiæ na UW. Po ukoñczeniu studiów byÆ asysten-
tem na PW. Póªniej zajåÆ siæ handlem. Oº. z Tereså Rudziñskå, z którå miaÆ córkæ
MaÆgorzatæ (ur. 1975). Po rozwodzie oº. w 1978 z MirosÆawå JabÆoñskå, która zmarÆa
nagle w 1979. Po raz trzeci oº. z Ewå Stopkównå, z którå ma syna MichaÆa Piotra
(ur. 1987). Jest najmÆodszym Bochwicem z linii mæskiej.

BolesÆaw Bochwic (red.)

MichaÆ Bochwic
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BOJANOWSKI IGNACY JÓZEF h. Junosza odm. (8.08.1869–11.02.1956),  wÆ.
maj. Grudusk w pow. ciechanowskim, rolnik. Syn Paulina i Julii ze ÿwiætochowskich.
Ur. w Humiæcinie w pow. ciechanowskim.

Studia rolnicze ukoñczyÆ w Lipsku. KupiÆ najpierw maj. Zawady, który sprzedaÆ
i kupiÆ w kwietniu 1899 maj. Grudusk, gdzie gospodarowaÆ do 1939, kiedy to Niemcy
ustanowili zarzåd niemiecki (Liegenschaft). Maj. miaÆ wówczas 634 ha. I. B. wyremon-
towaÆ budynki, zaÆoºyÆ plantacjæ buraka cukrowego, która w 1914 liczyÆa aº 100 ha.

I wojna ¥wiatowa zniszczyÆa Grudusk, który 11 razy przechodziÆ z råk rosyjskich
do niemieckich. Wszystkie budynki byÆy zrównane z ziemiå, dreny poprzerywane oko-
pami, urzådzenia rolnicze zniszczone. Wydajåc na wÆasne potrzeby jak najmniej, I. B.

zdoÆaÆ utrzymaì Grudusk. Korzystna cena ziem-
niaków pozwoliÆa na zainwestowanie w poprawæ
jako¥ci gleby i odchwaszczenie pól. Wojna 1920
teº nie oszczædziÆa Gruduska, dwutygodniowy po-
byt Czerwonej Armii opóªniÆ zbiory, a z inwenta-
rza uratowano tylko 6 koni. I znowu zaczæÆa siæ
odbudowa maj., który szybko odzyskaÆ ¥wietno¥ì.

Majåc talent organizacyjny, I. B. staÆ siæ anima-
torem ºycia spoÆecznego na terenie pow. ciecha-
nowskiego. Przed I wojnå ¥wiatowå braÆ udziaÆ
w pracach Gubernialnego Tow. Rolniczego, Sto-
warzyszenia Rolniczego w Przasnyszu. ByÆ czÆon-
kiem Powiatowego Komitetu Obywatelskiego, Ra-
dy Opiekuñczej Gimn. Filologicznego w MÆawie,
wiceprzewodniczåcym koÆa mÆodzieºy szkolnej
w Grudusku, od paªdziernika 1916 czÆonkiem Za-
rzådu Okrægowego Tow. Rolniczego w Ciechanowie.

DziaÆaÆ w Lidze Narodowej od 11.11.1918. Ja-
ko dziaÆacz spoÆeczny byÆ w Wyszogrodzie czÆon-

kiem delegacji Polaków organizujåcej polskie wÆadze po wycofaniu siæ Niemców, czÆon-
kiem Zarzådu Powiatowego ZZ w Ciechanowie od 1919. W maj. zbudowaÆ najpierw
dziesiæciorak, potem czworaki, ochronkæ, budynek mleczarni spóÆdzielczej, remizæ stra-
ºackå. ByÆ jednym z gÆównych fundatorów wybudowanego przez zakonnice Domu
Starców w Przasnyszu. Dawnå karczmæ zbudowanå w 1717 oddaÆ na pomieszczenie
sklepu spóÆkowego Stowarzyszenia Pieniæºnego.

I. B. popieraÆ tylko polskie produkty i pÆody rolne. Kiedy mÆodszy syn Ignacy,
ówczesny student SGGW, przywiózÆ na Boºe Narodzenie skrzynkæ pomarañcz, wyrzuciÆ
go z domu i, mimo nalegañ ºony, nie wpu¥ciÆ do domu na ¥wiæta. W Grudusku pijaÆo siæ
tylko wina owocowe domowej roboty lub zioÆa (gÆównie miætæ), kawæ tylko zboºowå.
J. B II wojnæ ¥wiatowå spædziÆ rzådcujåc we wÆasnym zabranym mu maj. W 1945,
schowany byÆ przed bolszewikami w piwnicy przez Kazimieræ Kanigowskå (która no-
ºem usunæÆa mu odÆamek z gÆowy). CaÆa wie¥ solidarnie go chroniÆa, nikt go nie wydaÆ.
ZmarÆ w Warszawie. Oº. z Zofiå Schür, córkå wÆ. maj. Zawady.

Dzieci: 1) → BartÆomiej (1896–1986), wÆ. maj. Wi¥niewo; 2) Zofia Mierzyñska
(ur. 14.05.1900 w Grudusku), ºona dyr. departamentu dewizowego Banku Narodowego
w II RP; 3) → Ignacy (1907–1964), wÆ. maj. Dziægielewo.
Dok.: MateriaÆy i wspomnienia rodzinne.

Ignacy Józef Bojanowski

Agnieszka Bojanowska
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BOJANOWSKI BART£OMIEJ h. Junosza odm., pseud. wojenny „Józef Niewolski”
(6.09.1896–17.02.1986), wÆ. maj. Wi¥niewo w pow. ciechanowskim, rolnik. Syn →
Ignacego Józefa (1869–1956) i Zofii z d. Schür. Ur. w Zawadach.

Od 11.11.1918 do zawieszenia broni st. uÆan w 1. szwadronie 1. P. UÆ. Krechowieckich,
odznaczony Krzyºem Walecznych, ranny pod Gródkiem niedaleko Lwowa. Rodzice zÆo-
ºyli ¥luby, ºe je¥li wróci z wojny, ojciec ufunduje zegar w ko¥ciele, a matka pójdzie pieszo
do Czæstochowy. Tak teº zrobili. UkoñczyÆ Wydz. Rolniczy SGGW w 1925. StudiowaÆ
takºe weterynariæ i astronomiæ. Od ojca dostaÆ maj. Wi¥niewo (200 ha) w pow. ciecha-
nowskim, który wcze¥niej byÆ wÆasno¥ciå WÆadysÆawa Schüra, jego dziadka. GospodarowaÆ
w tym maj. do wojny 1939. Po wkroczeniu Niemców rzådcowaÆ we wÆasnym maj. Wiosnå
1940 uciekÆ przed wywózkå do obozu, zabierajåc ze sobå starszego syna Lecha. Pomogli mu
w ucieczce Józef Morawski i B. PszczóÆkowski. W GG ukrywaÆ siæ pod nazwiskiem Józef
Niewolski. Po wojnie wciågniæty do Stronnictwa Ludowego przez MichaÆa Gwiazdowicza,
dziaÆacza ludowego z Ciechanowa; z ramienia tego stronnictwa od wiosny 1945 byÆ
posÆem do KRN oraz peÆnomocnikiem tejºe Rady na woj. gdañskie, dziaÆaczem tego
stronnictwa w woj. gdañskim do 1948. W 1950 jako obszarnik wyrzucony ze stronnictwa.

PrzeniósÆ siæ do Warszawy i pracowaÆ jako dyr. administracyjny w Muzeum Kultur
Ludowych. Od 1954 pracowaÆ w ZakÆadzie Do¥wiadczalnym w Szepietowie i zaczåÆ
badania naukowe z dziedziny aklimatyzacji ro¥lin. KontynuowaÆ prace w Wojewódzkim
O¥rodku Postæpu Rolniczego w Lubaniu na Kaszubach, gdzie wyhodowaÆ Æubin plonu-
jåcy w tym klimacie. Tam teº pracowaÆ do emerytury i tam zmarÆ.

W 1921 oºeniÆ siæ z Ameliå Dobrowolskå, córkå BolesÆawa, polonisty i pedagoga.
íona byÆa adwokatem w MÆawie, Ciechanowie i Przasnyszu.

Dzieci: 1) Lech (ur. 1.12.1922 w Wi¥niewie), adwokat; 2) Agnieszka (ur. 7.12.1932
w Wi¥niewie), reº. montaºu filmowego; 3) Marcin (ur. 16.09.1937 w Wi¥niewie), tech-
nik samochodowy.

Agnieszka Bojanowska

BOJANOWSKI IGNACY h. Junosza odm.,
(12.08.1907–1.05.1964), wÆ. maj. Dziægielewo
w pow. sierpeckim, rolnik. Syn → Ignacego Józefa
(1869–1956) i Zofii z d. Schür. Ur. w Grudusku
(pow. ciechanowski).

StudiowaÆ w SGGW w Warszawie.
KupiÆ w 1936 maj. Dziægielewo (ok. 120 ha). Gos-

podarowaÆ w nim do czasu aresztowania przez gesta-
po w 1940. PrzebywaÆ 6 miesiæcy w obozie koncen-
tracyjnym w Dachau, a rodzina zostaÆa wysiedlona.

Po wojnie w 1945 zaÆoºyÆ gimn. rolnicze w Go-
¥licach pod PÆockiem. W 1946 przeniósÆ siæ z rodzi-
nå do £odzi, gdzie pracujåc w firmie fotooptycznej
uzyskaÆ kwalifikacje mistrza optyka. PracowaÆ rów-
nieº jako kierownik PGR Oborniki k. Poznania
i w Rolniczym Rejonowym  ZakÆadzie Do¥wiad-
czalnym Bæsia (woj. olsztyñskie). W ostatnich
latach ºycia pracowaÆ w Foto–Optyce w £odzi.

ZmarÆ w £odzi i pochowany jest w grobie ro-
dzinnym przy ul. Cmentarnej. Ignacy Bojanowski
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íonaty byÆ z Jadwigå z d. Roszak, abs. SGGW w Warszawie, córkå prezesa Izby
Kupców w £odzi, wÆ. firmy fotooptycznej.

Dzieci: 1) Janusz (ur. 1931 w Warszawie), mgr inº. elektryk, jego dzieci: a) Halina
(ur. 1958), b) Barbara (ur. 1960), c) Agata (ur. 1975), d) Andrzej (ur. 1982); 2) Ewa
(ur. 1937 w Warszawie), bibliotekarka; 3) Zbigniew (ur. 1937 w Warszawie), inº. elek-
tryk, jego dzieci: a) Marek (ur. 1969), b) Andrzej (ur. 1970).

Agnieszka Bojanowska

DUNIN–BORKOWSKI HENRYK h. £abædª, pseud.: „Bohdan”, „Dunski”, „Zarem-
ba” (26.09.1907–31.03.1943). ByÆ synem Juliusza i Marii ze Skrzyñskich, wÆ. dóbr
Mielnica z Mazurówkå i WoÆoszczyznå (pow. Borszczów).

Maturæ otrzymaÆ we Lwowie w 1925. UkoñczyÆ z odznaczeniem SzkoÆæ Nauk Poli-
tycznych w Paryºu. Dn. 1.01.1930 podjåÆ pracæ w MSZ, potem byÆ zatrudniony w amba-
sadzie polskiej przy Watykanie, nastæpnie w centrali Ministerstwa w Warszawie.
W l. 1932–1934 studiowaÆ prawo miædzynarodowe w Genewie, pracujåc jako tÆumacz
na posiedzeniach Ligi Narodów. Dn. 1.07.1935 powróciÆ do pracy w MSZ w Departa-
mencie Polityczno–Ekonomicznym. W 1938 zostaÆ dyr. Departamentu w MWRiOP. Na
tym stanowisku przyczyniÆ siæ do powstrzymania akcji burzenia cerkwi prawosÆawnych
na CheÆmszczyªnie. W 1940 organizowaÆ wydawanie pisma konspiracyjnego pt. „Biule-
tyn Polityczny” grupy Wawel. Aresztowany w 1942, zostaÆ osadzony 25.09. na Pawiaku.
Wywieziony do Majdanka, zostaÆ zamordowany podczas przewoºenia z Majdanka do
obozu we Flossenburgu. ByÆ sÆabego zdrowia, w konspiracji czæsto gÆodowaÆ, caÆy czas
po¥wiæcajåc pracy podziemnej jako redaktor „Biuletynu Politycznego” oraz „My¥li
Pañstwowej”. MógÆ w czasie okupacji wyjechaì za granicæ dziæki staraniom rodziny
przebywajåcej na emigracji oraz róºnych przyjacióÆ wÆoskich — odmówiÆ jednak kate-
gorycznie. MiaÆ fascynujåcå osobowo¥ì: byÆ pow¥ciågliwy w sÆowach, promieniowaÆa
z niego wewnætrzna dobroì — czÆowiek tak wielkiej kultury, rozumu i delikatno¥ci byÆ
w twardych warunkach konspiracji zjawiskiem niecodziennym.
Dok.: Lista strat kultury polskiej, W. 1947; C. Orlikowska, Podziemna drukarnia przy ul. Ogrodowej 62 i jej
ludzie, W. 1975; Relacje pisemne Zofii Libiszowskiej oraz Aleksandra Bocheñskiego.

Maria Dembiñska

SKARBEK–BOROWSKI JÓZEF h. Abdank (1868–10.01.1938), wÆ. maj. Minoga
pod Ojcowem w pow. olkuskim, rolnik. Syn WÆodzimierza i Zofii Tomkowiczówny.
Ur. w Kobiernicach nad SoÆå w pow. bielskim.

Dzieciñstwo spædziÆ w maj. rodziców Kobiernice, a kiedy po ¥mierci ojca maj. zostaÆ
sprzedany, razem z rodzinå przeniósÆ siæ do Krakowa. J. S.-B. studia rolnicze ukoñczyÆ
w Lipsku. W l. 1890–1895 odkupiÆ od Teofila Wæºyka, brata swej babki Marii z Wæºy-
ków Tomkowiczowej, maj. Minogæ. Minoga byÆa obiektem rolno–le¥nym, o pow. ok.
500 ha, poÆoºonym na falistym terenie, co utrudniaÆo niektóre uprawy. Glebæ stanowiÆ
urodzajny miechowski less. Wysokie poÆoºenie (ok. 400 m n. p. m.) przyczyniaÆo siæ do
znacznego skrócenia okresu wegetacyjnego w stosunku do niºej poÆoºonych okolic.
PowodowaÆo to opóªnienie prac polowych. Le¥na gospodarka byÆa wzorowa. Roczny
wyråb przynosiÆ znaczny dochód, zræby natychmiast oczyszczano i obsadzano. Korzy-
stano przy tym z porad prof. StanisÆawa SokoÆowskiego.

Gospodarstwo rolne poza zboºami i ro¥linami okopowymi produkowaÆo rzepak, bu-
raki i koniczynæ nasiennå. W hodowli liczyÆa siæ przede wszystkim duºa obora krów
holenderskich oraz otoczona szczególnå opiekå i zainteresowaniem owczarnia posiada-
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jåca paræset owiec fryzyjskich, dajåcych dwa razy do roku strzyº weÆny, po I wojnie
¥wiatowej odstawianej do firmy „íurowski” w Leszczkowie. Z owczego mleka wyrabia-
no sery zw. „Minoga” oraz bryndzæ, sprzedawane w Krakowie i we Lwowie. Z powo-
dzeniem prowadzona byÆa hodowla koni dla wojska. Doprowadzenie maj. do dobrego
stanu po I wojnie ¥wiatowej wymagaÆo wiele zachodu, zwÆaszcza ºe przechodziÆ tamtædy
szlak walk I Brygady Legionów. Rodzina Skarbek–Borowskich na paræ miesiæcy musia-
Æa opu¥ciì Minogæ, a powróciwszy, zastaÆa w oborze tylko jednå krowæ, zabrano teº
wszystkie konie. Dotkliwå stratæ przyniosÆo póªniejsze podpalenie zabudowañ. WÆa¥ci-
ciel zadÆuºyÆ siæ na odbudowanie gospodarstwa. W l. dwudziestych niemaÆe teº byÆo
obciåºenie licznå rodzinå.

W 1896 J. S.-B. po¥lubiÆ Irenæ Gorskå, z którå miaÆ 6 córek i 3 synów.
J. S.-B. ÆåczyÆ gruntowne znawstwo rolnictwa z duºå kulturå humanistycznå. Jego

znajomo¥ì sztuki pochodziÆa z bliskich kontaktów z wujem StanisÆawem Tomkowiczem
oraz dodatkowych studiów architektonicznych. Rozwiniæty zmysÆ estetyki wyraºaÆ siæ
w trosce o piækne wykoñczenie wyrobów rzemiosÆa. Pod jego okiem majstrowie tamtejsi
stawali siæ rzemie¥lnikami–artystami, a kaºda rzecz nabieraÆa wÆa¥ciwych proporcji
i piækna, czy byÆy to piece i kominki z wypalanych przez krakowskiego zduna kafli,
mostek w parku, czy bryczka.

Wiele starañ wÆoºyÆ J. S.-B. w odbudowæ ko¥cioÆa parafialnego w Minodze spalonego
w czasie I wojny ¥wiatowej, ponoszåc koszty budowy, m.in. ofiarowaÆ drewno, z którego
zostaÆ odbudowany oÆtarz gÆówny, rzeªbiony przez miejscowego artystæ, p. Janczarskie-
go, wg wykonanej przez J. S.-B. fotografii oÆtarza przed spaleniem.

J. S.-B. byÆ czÆowiekiem gÆæboko religijnym, o bardzo prawym i szlachetnym charak-
terze, wzorowym mæºem, ojcem i dziadkiem, przez wszystkich kochanym. MiaÆ teº
wielkie uznanie w¥ród ziemian pow. olkuskiego i miechowskiego. Ze spokojem znosiÆ
spadajåce na rodzinæ nieszczæ¥cia, jak nagÆa ¥mierì trzyletniego synka Jana, ¥mierì
najstarszej córki Marii, czy wieloletnie rozstanie z najstarszym synem WÆodzimierzem,
który przedzielony frontem, wojnæ spædziÆ z rodzinå Heydlów w Rosji i o którym przez
lata wojny rodzina nie miaÆa wiadomo¥ci.

Dwór w Minodze
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Wobec pogarszajåcego siæ stanu zdrowia J. S.-B w 1931 oddaÆ, najpierw czæ¥ciowo,
potem caÆkowicie gospodarowanie synowi → WacÆawowi Antoniemu.

Sam rzadko opuszczaÆ Minogæ, interesujåc siæ wszystkim, odwiedzajåc dzieci i wnu-
ki, polujåc (byÆ bowiem zapalonym my¥liwym). ZmarÆ w Minodze, zostaÆ pochowany na
cmentarzu Rakowickim w Krakowie w grobie rodzinnym.

Dzieci: 1) Maria StanisÆawa (25.06.1897–12.09.1918 w Krakowie); 2) → WÆodzi-
mierz Ignacy (23.07.1898–19.02.1972 w Krakowie), doc. dr hab., 1924 oº. z Elºbietå
Jaroszyñskå, mieli 5 dzieci; 3) Irena Jadwiga (27.07.1899–15.04.1993 w Warszawie),
1934 zam. za Tadeuszem Perkowskim, mieli 2 synów; 4) Zofia (31.03.1901–4.12.1971
w Krakowie), 1932 zam. za Juliuszem Konopkå, mieli 5 dzieci; 5) Jadwiga (ur. 28.06.
1904), 1929 zam. za Antonim Jaroszyñskim, mieli 5 dzieci, mieszka w Krakowie;
6) → WacÆaw Antoni (13.06.1907–8.07.1984 w Toronto), inº. rolnik, oº. w 1933 z Annå
Potockå, mieli 2 dzieci; 7) Jan (13.07.1910–14.11.1913 w Minodze); 8) Anna Monika
(ur. 17.06. 1916), 1939 zam. za StanisÆawem Tomikiem, mieli 2 dzieci; 9) Krystyna
(ur. 15.06.1919), 1947 zam. 1ov. za Tadeuszem Szmidtem, który zm. 13.12.1964, 2ov. za
André Siehen, mieszka w Irlandii.
Dok.: A. Skarbek–Borowska, M. íóÆtowski, Minoga, mps. MateriaÆy rodzinne.

Wanda Leªnicka, WÆodzimierz Jaroszyñski

SKARBEK–BOROWSKI W£ODZIMIERZ IGNACY h. Abdank (3.07.1898– 19.02.
1972), wspóÆwÆ. maj. Minoga w pow. olkuskim, administrator dóbr Zawada, doc. dr nauk
rolniczych. Syn → Józefa (1868–1938) i Ireny z Gorskich h. NaÆæcz. Ur. w Minodze.

Dzieciñstwo spædziÆ w maj. swoich rodziców w Minodze. W lecie 1914 wyjechaÆ na
wakacje do wujostwa Heydlów (ºona ZdzisÆawa Heydla, Maria, byÆa siostrå Józefa S.-B.)
do Brzózy pod Radomiem i tam zastaÆa go wojna, odcinajåc na dÆugie lata od domu
i rodziny. Z Brzózy w 1915 rodzina Heydlów przeniosÆa siæ do Moskwy i stamtåd
W. S.-B. staraÆ siæ nawiåzaì kontakt z rodzinå, zaniepokojony losem rodziców i licznego

Dwór w Minodze. Pokój jadalny
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rodzeñstwa. Wszystkie jego listy, które siæ zachowaÆy, tchnå wielkå troskå o rodzinæ
i dom, z którego rodzina Skarbek–Borowskich byÆa zmuszona wyjechaì na paræ miesiæ-
cy z powodu dziaÆañ wojennych. W paªdzierniku 1915 zapisaÆ siæ do nowo zaÆoºonej
przez Polaków szkoÆy polskiej filologicznej, utrzymywanej przez Komitet Obywatelski
Królestwa Polskiego w Moskwie, i w czerwcu 1916 koñczyÆ VII kl.

W czasie wakacji wyjechaÆ na praktykæ rolnå na Ukrainæ do p. Iwañskiego, wÆ. klucza
4 fol. ryºawieckich i Olszanki. DoniósÆ wówczas z rado¥ciå rodzicom, ºe jest wreszcie
samodzielny. ZachwycaÆ siæ swojå pracå, Ukrainå i wsiå.

W maju 1917 zdaÆ maturæ z odznaczeniem, otrzymaÆ celujåce ¥wiadectwo Nr 22 „Czasu
wielkiej wojny 1917” i zÆoºyÆ papiery na wydz. medyczny Uniw. Moskiewskiego. Me-
dycyna byÆa jego prawdziwym powoÆaniem i, choì ºycie zmieniÆo jego plany, powoÆaniu
temu pozostaÆ wierny.

Wakacje 1917 spædziÆ, jeºdºåc z ramienia Tow. Opieki nad Zabytkami po Ukrainie
i BiaÆorusi. Dn. 7.08. pisaÆ do siostry Ireny: „Podróº moja jest niesÆychanie ciekawa.
Jeºdºæ od dworu do dworu, od mie¥ciny do mie¥ciny, oglådam stare dworki i ko¥cioÆy,
a celem mojej podróºy jest spisywanie naszych zabytków przeszÆo¥ci... Zbieram fotogra-
fie, nieraz bardzo ciekawych ko¥cióÆków, dworków drewnianych”. WróciÆ do Moskwy
we wrze¥niu 1917 i zostaÆ przyjæty na wydz. me-
dyczny Uniw. Moskiewskiego, juº jednak 7.11.
1917 pisaÆ do rodziców, ºe zmienia swe plany. Na
tym doniesieniu koñczy siæ korespondencja z Mo-
skwy. W. S.-B., zaciågnåwszy siæ do wojska gen.
Józefa Dowbora–Mu¥nickiego, przeszedÆ z nim caÆy
szlak bojowy. Po powrocie do Polski w 1919 zapi-
saÆ siæ na Studium Rolnicze przy UJ w Krakowie.

W 1920, zaciågnåwszy siæ ponownie do woj-
ska, walczyÆ w obronie ojczyzny, a 15.08. broniÆ
mostu we WÆocÆawku przed bolszewikami, co opi-
saÆ w prowadzonym dzienniku (niestety czæ¥cio-
wo spalonym). W 1922 skoñczyÆ z odznaczeniem
studia rolnicze i rozpoczåÆ pracæ w Sieciechowi-
cach, maj. ⇒ StanisÆawa Reya.

Dn. 26.04.1924 zawarÆ zwiåzek maÆºeñski
z Elºbietå Jaroszyñskå i przeniósÆ siæ, jako admi-
nistrator dóbr Zawada Edwarda Raczyñskiego, do
Nagawczyny pod Dæbicå, doprowadzajåc ten maj.,
wedÆug oceny wÆa¥ciciela, do kwitnåcego stanu.
Maj. Zawada zostaÆ tuº po zakoñczeniu dziaÆañ wojennych w 1939 przejæty przez
Niemców jako Liegenschaft, za¥ W. S.-B. mógÆ z rodzinå zajmowaì juº tylko maÆå czæ¥ì
domu w Nagawczynie. W zimie 1940 W. S.-B. zostaÆ aresztowany przez Niemców
w Warszawie, paræ miesiæcy wiæziony na Pawiaku i w wiæzieniu mokotowskim. Zwol-
niony na wiosnæ 1940 wróciÆ do Nagawczyny i zatrudniony byÆ tam jako rzådca. Dzieì-
mi, które pozostaÆy same na wsi (ºona Elºbieta ciæºko chora przebywaÆa w Krakowie),
podczas pobytu W. S.-B. w wiæzieniu zajmowali siæ spontanicznie byli wspóÆpracowni-
cy, odwiedzajåc je, urzådzajåc im ¥wiæta Wielkiejnocy, zamawiajåc mszæ ¥w. przy
cudownym obrazie Matki Boºej w Zawadzie w intencji powrotu ich ojca. Po powrocie
W. S.-B. troskliwie zajmowaÆ siæ maj., ratujåc co siæ daÆo, inwestujåc dalej w melioracjæ,
jednocze¥nie jak mógÆ niósÆ pomoc wszystkim potrzebujåcym.

WÆodzimierz Skarbek–Borowski
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W 1944 front doszedÆ do Dæbicy i stanåÆ na dÆugie miesiåce, rodzina wysiedlona
20 km od linii frontu spædzaÆa zimæ w Sædziszowie MaÆopolskim i stamtåd przeniosÆa siæ
na wiosnæ 1945 do Krakowa.

Cytujæ za p. Mariå Stolzman ze wspomnienia o W. S.-B.: „W l. 1944–1945 byÆ
kierownikiem wydz. ekonomicznego Izby Rolniczej w Rzeszowie, a nastæpnie w Krako-
wie. Po 2-letniej pracy w Zarzådzie Okrægu PNZ w Krakowie objåÆ stanowisko naczel-
nika WydziaÆu Rolnego Pañstwowych ZakÆadów Chowu Koni. Po przejæciu w 1949
PZChK przez PGR byÆ przez rok dyrektorem technicznym krakowskiego Okrægu PGR.
Kiedy w 1950 powstaÆ Instytut Zootechniki W. S.-B. naleºaÆ do nielicznej grupy pier-
wszych pracowników tej placówki. PozostaÆ w Instytucie do przej¥cia na emeryturæ
w 1968, tj. przez 18 lat. Z mÆodzieñczym zapaÆem i energiå, które go zawsze cechowaÆy,
po¥wiæciÆ siæ pracy badawczej, ujawniajåc w tym zakresie prawdziwy talent. Wielka
prawo¥ì i uczciwo¥ì w poÆåczeniu z bogatym zasobem wiedzy teoretycznej i praktycz-
nej, dobra znajomo¥ì kilku obcych jæzyków, dokÆadno¥ì i dociekliwo¥ì oraz pracowito¥ì
pozwoliÆy mu szybko wybiì siæ w wybranej specjalno¥ci. Po¥wiæciÆ siæ zoohigienie,
która jest niewåtpliwie naukå przyszÆo¥ci, wobec szybko zachodzåcych zmian w ¥rodo-
wisku zwierzåt, wywoÆanych uprzemysÆowieniem, chemizacjå i mechanizacjå rolnictwa.
ByÆ jednym z wielu zootechników zajmujåcych siæ tå dziedzinå nauki, której trwaÆe
podstawy rozwoju stworzyÆo powoÆanie w 1952 katedr zoohigieny w wyºszych szkoÆach
rolniczych. ZostaÆy one obsadzone przez naukowców o wyksztaÆceniu weterynaryjnym.
W. S.-B. byÆ rolnikiem dysponujåcym wielkim do¥wiadczeniem praktycznym w zakresie
caÆoksztaÆtu warunków wpÆywajåcych na produkcjæ zwierzæcå i zdajåcym sobie sprawæ
ze znaczenia w tym zakresie budownictwa inwentarskiego.

Stopieñ dr. nauk rolniczych uzyskaÆ w 1960 w WSR we WrocÆawiu, na podstawie
rozprawy pt. «Gradienty mikroklimatyczne w pomieszczeniach zwierzæcych», a w 1963
mianowany zostaÆ samodzielnym pracownikiem naukowo–badawczym. HabilitowaÆ siæ
w WSR w Krakowie w czerwcu 1968 na miesiåc przed przej¥ciem w stan spoczynku.
Jego rozprawa habilitacyjna Waºniejsze zoohigieniczne zaÆoºenia jako podstawa projek-
towania pomieszczeñ inwentarskich (P. 1968) stanowi syntezæ wÆasnego dorobku nauko-
wego. Dorobek ten obejmuje 38 prac i artykuÆów naukowych oraz 25 popularno–nauko-
wych, nie liczåc kilkunastu artykuÆów fachowych z róºnych dziedzin rolnictwa opubli-
kowanych przed podjæciem pracy w Instytucie Zootechniki. Wyniki jego badañ nad
dynamikå i rozmieszczeniem temperatury i wilgotno¥ci w budynkach dla zwierzåt stano-
wiå trwaÆy wkÆad w rozwój zoohigieny i dajå zaÆoºenia praktyczne do projektowania
urzådzeñ wentylacyjnych. WprowadziÆ pojæcie «wilgotno¥ci charakterystycznej pomie-
szczeñ», jako wskaªnika mikroklimatu wnætrz, pozwalajåcego oceniì w tym wzglædzie
budynki inwentarskie. Uwzglædnianie ekonomicznego znaczenia czynników mikrokli-
matycznych zwiækszaÆo znacznie przydatno¥ì praktycznå wyników jego badañ. W. S.-B.
byÆ aktywnym czÆonkiem Polskiego Tow. Zootechnicznego (od 1946) i Polskiego Tow.
Nauk Weterynaryjnych, naleºaÆ do Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji i Elektryfi-
kacji Rolnictwa, Komisji do spraw Budownictwa Wiejskiego, Rady Naukowo–Technicz-
nej przy Min. Rolnictwa, Sekcji Zoohigieny przy V Wydziale PAN i Komisji Nauk
Rolniczych i Le¥nych OddziaÆu PAN w Krakowie.

Doc. W. S.-B. cieszyÆ siæ w¥ród kolegów duºym uznaniem i sympatiå. CechowaÆa go
gÆæboka kultura i duºy urok osobisty w poÆåczeniu z wraºliwo¥ciå na potrzeby innych,
czemu dawaÆ wyraz w swojej aktywnej dziaÆalno¥ci w organach zwiåzkowych. Pozosta-
nie zawsze w naszej serdecznej pamiæci jako wzór czÆowieka o piæknym charakterze,
który ºycie swe po¥wiæciÆ umiÆowanemu zawodowi”.
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Jako jeden z pierwszych zajåÆ siæ teº sprawå przesuniæcia czasu w Polsce o jednå
godzinæ (artykuÆ dyskusyjny, „Problemy” 4, 1955), wykazujåc ogromne korzy¥ci z tego
wynikajåce tak w zuºyciu energii elektrycznej, jak i dla zdrowia.

ByÆ czÆowiekiem ogromnej skromno¥ci i wielkiego serca. íycie jego byÆo nieustajåcå
sÆuºbå dla bliªnich. GÆæboko wierzåcy, wielki patriota, byÆ najlepszym mæºem, ojcem,
bratem, dziadkiem. Kaºdy z nas wiedziaÆ, ºe zawsze moºe siæ do niego zwróciì o pomoc.
PomagaÆ kaºdemu, nigdy nie wspominajåc o swych zasÆugach.

Pasjå jego ºycia byÆy góry. ChodziÆ po nich, zdobywajåc odznaki górskie, z których
tak bardzo siæ cieszyÆ, niemal do ostatnich chwil swego ºycia. ZmarÆ w Krakowie.

Dzieci: 1) Wanda Leªnicka (ur. 13.02.1925 w Krakowie), ukoñczyÆa Studium SpóÆ-
dzielcze przy Wydz. Rolniczo–Le¥nym UJ w Krakowie; 30 lat pracy w handlu zagranicz-
nym, emerytka, mieszka w Warszawie; 2) Maria Dembiñska (ur. 3.02.1929 w Krakowie),
studiowaÆa muzykologiæ, matka dwojga dzieci, mieszka w Genewie; 3) Irena Skar-
bek–Borowska (ur. 11.04.1932 w Krakowie), pielægniarka, mieszka w Londynie, ma
córkæ; 4) Róºa Mycielska (ur. 6.02.1934 w Krakowie), mgr archeologii, pracowaÆa
w Muzeum Archeologii w Krakowie, gdzie mieszka, ma 2 córki; 5) Józef (ur. 30.04.1935
w Krakowie), mgr ceramiki, abs. Akademii Górniczej w Krakowie, byÆ gÆównym inº.
w fabryce ceramiki Sarreguemines we Francji, obecnie emeryt, ma 4 córki i syna.
Dok.: M. Stolzman, Doc. dr hab. WÆodzimierz Borowski, „Przeglåd Literatury Zootechnicznej”, 1975, R. XIX,
z. 1; List E. Raczyñskiego z Londynu z 11.09.1989; Listy WÆodzimierza S.-B.; Wspomnienia autorki.

Wanda Leªnicka (red.)

SKARBEK–BOROWSKI WAC£AW ANTONI h. Abdank, pseud. AK „Kmicic”
(13.06.1907–8.06.1984), wspóÆwÆ. maj. Minoga w pow. olkuskim, rolnik, rtm. rez. Syn
→ Józefa (1868–1938) i Ireny z Gorskich h. Na-
Ææcz. Ur. w Minodze.

W. S.-B. ukoñczyÆ IV gimn. im. Henryka Sien-
kiewicza w Krakowie, studiowaÆ na Wydz. Rol-
no–Le¥nym w Poznaniu. SzkoÆæ Podchoråºych
Rez. Kawalerii w Grudziådzu skoñczyÆ w 1931
z przydziaÆem do 5 p.s.k. w Dæbicy. W 1931 ojciec
przekazaÆ mu administracjæ maj.

W PrzecÆawiu 14.10.1933 oºeniÆ siæ z Annå Po-
tockå. Po ¥mierci ojca w 1938 przejåÆ zarzåd masy
spadkowej. Maj. byÆ w chwili objæcia go przez W.
S.-B. mocno zadÆuºony w nastæpstwie zniszczeñ
wojennych, kosztów odbudowy, wydatków na
licznå rodzinæ i ogólnego kryzysu gospodarczego.
W.  S.-B.  w nowe  obowiåzki  wszedÆ z dobrym
przygotowaniem fachowym. Do poprawy gospo-
darstwa zabraÆ siæ z wÆa¥ciwå sobie energiå i opty-
mizmem, rozbudowujåc prowadzone przez ojca
dziaÆy produkcji zboºowej i hodowlanej, jak i wzorowej gospodarki le¥nej. ByÆ zamiÆo-
wanym hodowcå koni i dobrym jeªdªcem terenowym, na konkursach hippicznych zdo-
byÆ kilka nagród.

W momencie, gdy gospodarka w Minodze (ok. 800 ha) zaczæÆa dawaì dobre wyniki,
wybuchÆa wojna. W. S.-B. zostaÆ zmobilizowany 30.08.1939. Kampaniæ wrze¥niowå
odbyÆ w 5 p.s.k. Do niewoli niemieckiej dostaÆ siæ pod BiÆgorajem, jednak udaÆo mu siæ

WacÆaw Skarbek–Borowski
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zbiec i wróciì do maj. Dn. 11.11. t.r. aresztowano go jako oficera rez. Po usilnych
staraniach zostaÆ zwolniony dla prowadzenia maj.; Minoga ucierpiaÆa na skutek wojny,
byÆy braki bydÆa, paszy, zboºa.

Tymczasem dom minodzki zaczåÆ siæ zapeÆniaì licznå rodzinå i sporå liczbå wysied-
lonych, przyjæto wdowy wojenne z osieroconymi dzieìmi. ByÆo kilka osób semickiego
pochodzenia, ukrywani byli „spaleni” akowcy oraz mÆodzieº, której groziÆo wywiezienie
na roboty do Niemiec. Przeciætnie liczba osób wynosiÆa ok. 40, w tym 18 dzieci.
Wyºywienie tak duºej liczby ludzi stwarzaÆo wielkie trudno¥ci, gdyº Niemcy ¥ciågali
z produkcji rolnej bardzo wysokie kontyngenty. Pomocy udzielaÆo siæ takºe wysiedlo-
nym, mieszkajåcym na wsi, wysyÆane byÆy paczki do oflagów i wiæzienia na Montelu-
pich w Krakowie. W. S.-B. hojnå rækå pomagaÆ spalonej w czasie dziaÆañ wojennych
Skale i póªniej w odbudowie wsi Barbarka, spalonej w czasie pacyfikacji.

W 1940 W. S.-B. zostaÆ zaprzysiæºony w AK. Od tej chwili dzieliÆ czas miædzy
administracjæ maj. a konspiracjæ pod pseud. „Kmicic”. Naleºåc do Okrægu Krakowskie-
go, pracowaÆ w powstajåcej paramilitarnej organizacji o kryptonimach: „Uprawa”, „Tar-
cza”, „Opieka”. Organizacjæ tæ prowadziÆ ⇒ Leon Krzeczunowicz, a W. S.-B. byÆ jego
zastæpcå. Praca polegaÆa gÆównie na zbieraniu pieniædzy w¥ród ziemian, fundusze pokry-
waÆy potrzeby AK tak charytatywne, jak i wojskowe. ZajmowaÆ siæ teº wywoºeniem
i lokowaniem „spalonych” czÆonków AK. Zdobywanie, przewoºenie i melinowanie bro-
ni byÆo poÆåczone ze staÆym naraºeniem ºycia. W Minodze, jak i w innych dworach, byÆ
przygotowany punkt sanitarny na wypadek ogólnego powstania. Duºo pracy W. S.-B.
wÆoºyÆ w zjednoczenie oddziaÆów NOW i BCh z AK, które potem wspaniale wspólnie
walczyÆy. WspóÆtworzyÆ teº pluton Ochrony Sztabu Okrægu — z poczåtkiem sierpnia
1944 wywiózÆ koñmi z Krakowa jego dowództwo, wraz z broniå i radiostacjå, do lasów
Marchocic. Nie byÆo to Æatwe zadanie, wobec ogromnej liczby patroli niemieckich.

Dn. 1.08. zostaÆ aresztowany Leon Krzeczunowicz, a 15.08. odbyÆa siæ w Minodze
krwawa pacyfikacja, w której zginæÆo kilkadziesiåt osób. Od tej chwili nie byÆo juº dla
Skarbek–Borowskich powrotu do Minogi, byli bowiem poszukiwani przez gestapo.
W. S.-B. doÆåczyÆ do pÆk. Godlewskiego, do lasów Sancygniowa, gdzie oddziaÆ zostaÆ
otoczony i zbombardowany z duºå stratå ludzi i broni. ZdoÆali siæ jednak wymknåì
z zasadzki do lasów Marchocic. Wkrótce po tych wypadkach pÆk Godlewski zostaÆ
aresztowany, a w lutym AK zostaÆo rozwiåzane. Za kampaniæ wrze¥niowå W. S.-B.
zostaÆ odznaczony Krzyºem Walecznych, a za dziaÆalno¥ì konspiracyjnå Krzyºem AK.

W zimie 1945 W. S.-B. wraz z rodzinå zamieszkaÆ w Krakowie, lecz wkrótce, ucho-
dzåc przed aresztowaniem za dziaÆalno¥ì w czasie okupacji, musiaÆ siæ przenie¥ì w Po-
znañskie, gdzie rodzina nie byÆa znana. W czerwcu 1946 opu¥cili Polskæ. We WÆoszech
W. S.-B. zostaÆ przyjæty do Korpusu z przydziaÆem do 12 p. uÆ. Wkrótce caÆa rodzina
znalazÆa siæ w Anglii, w obozie Shobdon, gdzie stacjonowaÆ puÆk. Tam pozostali do
chwili demobilizacji w 1948. ZaczåÆ siæ ciæºki okres przeróºnych prac. OpÆaty dobrych
szkóÆ internatowych dzieci pochÆaniaÆy zarobki. Ostatnie lata w Anglii, do 1962, Skar-
bek–Borowscy pracowali w polskim szpitalu Meabledon pod Londynem. Angliæ opu¥cili
w 1962, doÆåczajåc do córki i syna, którzy juº byli w Kanadzie. Poczåtki nie byÆy Æatwe,
ale z czasem ºycie uÆoºyÆo siæ dobrze.

W 1967 W. S.-B. przeszedÆ ciæºki zawaÆ serca, ale jeszcze potem pracowaÆ. ZajmowaÆ
siæ wnukami, wpajaÆ im polsko¥ì i ojczysty jæzyk. Kosztem wielu wyrzeczeñ odwiedzaÆ
Polskæ (byÆ w kraju 11 razy), sÆaÆ finansowå pomoc dla rodziny i charytatywnych pol-
skich instytucji. W Toronto naleºaÆ do KoÆa SKP Nr 20, do KoÆa AK i do Zwiåzku
Kawalerii i Artylerii Konnej, którego byÆ wiceprezesem. ZmarÆ w Toronto na atak serca.
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íona Anna z Potockich h. Pilawa (ur. 21.09.1909) byÆa córkå Dominika i Heleny z Ba-
denich. UkoñczyÆa szkoÆæ gospodarstwa wiejskiego w Snopkowie.

Ich dzieci: 1) Cecylia (ur. 10.09.1934 w Krakowie), ukoñczyÆa szkoÆæ ¥redniå oraz
szkoÆæ dla sekretarek w Londynie, po¥lubiÆa Piotra íychliñskiego–Mielºyñskiego w Ka-
nadzie, mieszka w Toronto; 2) Andrzej (ur. 26.03.1940 w Minodze), ukoñczyÆ Wydz.
Inºynierii Chemicznej na politech. w Londynie, 23 lata przepracowaÆ w firmie Shell,
obecnie pracuje w Montrealu.
Dok.: M. íóÆtowski, Tarcza Rolanda, W. 1988; Informacje ºony.

Andrzej Skarbek–Borowski,
Anna Skarbek–Borowska (red.)

CICHOWSKI ZYGMUNT GUSTAW h. Wåº (30.04.1895–28.02.1966), admini-
strator maj. ziemskich. Syn ⇒ Henryka (1851–1910) i Teresy z £ubieñskich (1862–
1939). Ur. w Skórnicach w pow. koneckim.

MiaÆ braci: Kazimierza (1887–1940) i ⇒ Henryka (1892–1936).
W 1912 skoñczyÆ SzkoÆæ Handlowå w Warszawie i w 1913 rozpoczåÆ studia rolnicze

na UJ w Krakowie. Wybuch I wojny ¥wiatowej przerwaÆ jego edukacjæ. By uniknåì
poboru do armii carskiej, wyjechaÆ na Wileñszczyznæ i BiaÆoru¥, gdzie przeºyÆ poczåtki
rewolucji; wiæziony przez bolszewików w Kijowie, szczæ¥liwie wróciÆ do Polski.

Od 1921 pracowaÆ jako administrator maj.: Bietowo (pow. starogardzki) naleºåcego do
Suryna oraz Konarzewo (pow. poznañski), bædåcego wÆasno¥ciå Romana J. Czarto-
ryskiego.

W 1933 wziåÆ w dÆugoterminowå dzierºawæ pañstwowy, maÆy, zaniedbany maj. Gra-
bowo w pow. ¥wieckim, z zamiarem wykupienia go. II wojna ¥wiatowa zniweczyÆa te
plany. W l. 1939–1942 pracowaÆ dorywczo w Warszawie, gdzie zamieszkaÆ z rodzinå.
Od 1942 administrowaÆ maj. Starzechowice (pow. konecki), naleºåcym do ukrywajåcego
siæ posÆa II i III kadencji Sejmu RP, MieczysÆawa Jakubowskiego. OpiekowaÆ siæ rodzinå
wÆa¥ciciela i chroniÆ jego maj. UdzielaÆ pomocy partyzantom AK i NSZ, czego o maÆo
nie  przypÆaciÆ ºyciem, gdy  przyszedÆ  oddziaÆ AL. Od 1945 pracowaÆ  na Pomorzu
i w Poznañskiem w PNZ i PGR. ByÆ znakomitym fachowcem, caÆe ºycie zwiåzany
z rolnictwem, nie interesowaÆa go dziaÆalno¥ì polityczna, nie zwiåzaÆ siæ z ºadnym
stronnictwem ani  partiå.

W 1924 oºeniÆ siæ z Irenå Kamieñskå, córkå Antoniego i Marii z Sianoºæckich, zie-
mian polskich z BiaÆorusi.

Mieli troje dzieci: 1) Irena (ur. 1926) zam. za Zbigniewem Ramlau, lekarz stomatolog,
mieszka w Poznaniu. Ich córki: a) Joanna (ur. 1952), lekarz, zam. za SÆawomirem
Magalå, dr. filozofii, mieszkajå w Rotterdamie, pracujå na uniwersytecie; ich dzieci:
Jacek, Magdalena; b) Barbara (ur. 1957), mgr historii zam. za Tadeuszem Mielczarkiem,
inº., mieszkajå w Poznaniu; ich córki: Joanna, Zuzanna; 2) Krystyna (ur. 1928), zam. za
StanisÆawem Galasem, abs. WSE w Poznaniu, majå córkæ Annæ, technika dentystyczne-
go; 3) Jan (1931–1968), mgr ekonomii i towaroznawstwa, rzeczoznawca przetwórstwa
rybnego, mieszkaÆ i pracowaÆ w Poznaniu; oº. z Tereså Dorna; syn Witold (ur. 1957),
oº. z Marzenå Stanieckå.
Dok.: Kto byÆ kim w II RP.

Krystyna Cichowska–Galas
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CIEÿLIÑSKI ZYGMUNT WALENTY h. Junosza (4.04.1880–1956), wÆ. maj. Cie¥lin
w pow. pÆockim. Syn Jana i Wandy z Krzæciewskich. Ur. w Chomentowie w pow. pÆockim.

Pierwsza wzmianka o rodzinie Cie¥liñskich z Cie¥lina pÆockiego pochodzi z 1538. W koñ-
cu XIX w. Cie¥liñscy byli wÆ. trzech maj.: Chomentowa, Cie¥lina i Obræba Wielkiego.

Z. C. miaÆ troje rodzeñstwa: 1) Jadwigæ Podczaskå; 2) Zofiæ Juliæ StrumiÆÆo; 3) Jana
zmarÆego w wieku mÆodzieñczym.

Po sprzedaºy maj. Chomentowa i Obræba Wielkiego i spÆaceniu sióstr Z. C. zostaÆ
wÆ. Cie¥lina (311 ha). W 1909 wydzieliÆ z maj. Cie¥lin 38 ha, przyjåÆ do spóÆki dwóch
wÆa¥cicieli såsiednich maj. i w 1912 wybudowaÆ na tym terenie krochmalniæ. Krochmal-
nia ta od 1912 do 1939 produkowaÆa z ziemniaków dostarczanych przez trzy majåtki
måczkæ sprzedawanå na eksport do Anglii przez Zwiåzek Krochmalników w Warszawie.
Z. C. po zajæciu 2.12.1939 maj. przez Niemców wyjechaÆ z rodzinå do Warszawy. Dn.
19.02.1945 zarówno maj. jak i krochmalnia przejæte zostaÆy na cele reformy rolnej.

Oº. byÆ z Jadwigå Sadkowskå, córkå Jadwigi i Aleksandra, inº. budowy dróg i mo-
stów, a jednocze¥nie zaÆoºyciela i wspóÆwÆ. fabryki wyrobów metalowych „Konrad Jar-
nuszkiewicz i Ska” w Warszawie. Po powstaniu warszawskim Z. C. spotkaÆ siæ z ºonå
i córkå w Czæstochowie, gdzie w trudnych warunkach przeºyÆ jeszcze 12 lat. ZmarÆ
w Czæstochowie, pochowany jest w Warszawie na Powåzkach.

Dzieci: 1) Wanda (ur. 1921); od 1941 pracujåc, utrzymywaÆa rodzinæ. W czasie oku-
pacji pracowaÆa 3 lata w byÆej ºydowskiej fabryce trykotarzy pod zarzådem niemieckim,
a od marca 1945 kolejno w: Rejonowym Urzædzie Telefoniczno–Telegraficznym, w Na-
rodowym Banku Polskim w Czæstochowie, od 1957 w róºnych Centralach Handlu Za-
granicznego w Warszawie. Od 1.01.1982 na emeryturze; 2) Andrzej Jan (1923–1944),
pseud. Antek. W 1938/1939 byÆ uczniem kl. IVb gimn. im. Stefana Batorego w Warsza-
wie. Zaangaºowany w konspiracji, zginåÆ prawdopodobnie na Starym Mie¥cie pierwsze-
go dnia powstania warszawskiego jako ºoÆnierz AK–saper.
Dok.: Lista.

Wanda Cie¥liñska

Zygmunt Cie¥liñski Andrzej Cie¥liñski
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CYGAÑSKI IGNACY h. Prus I (1889 lub 1890–1939?), wÆ. maj. Cygany w pow.
Ææczyckim, inº. rolnik. Syn Ignacego (1845–1898) i drugiej jego ºony z Chådzyñskich
1ov. Ksiåºczewskiej.

I. C. studiowaÆ rolnictwo w Pradze i Wiedniu, po zakoñczeniu nauki objåÆ maj.
Cygany. W 1911 po¥lubiÆ Lucynæ ze ZÆotnickich. W czasie I wojny ¥wiatowej byÆ czÆon-
kiem P.O.W. i wziåÆ udziaÆ w walkach I Brygady Legionów. W wojnie z bolszewikami
walczyÆ w stopniu por. W 1922 rozszedÆ siæ z ºonå, pozostawiajåc jej i córkom maj.
Cygany. Sam rozpoczåÆ pracæ w róºnych instytucjach rolniczych. OºeniÆ siæ ponownie
z dalekå kuzynkå Irenå Cygañskå. Mieszkali w Kielcach, Krakowie i w Brze¥ciu n. Bu-
giem, gdzie zastaÆ ich wybuch II wojny ¥wiatowej. W paªdzierniku 1939 I. C. zostaÆ
aresztowany przez NKWD i odtåd wszelki ¥lad po nim zaginåÆ.

W 1945 Cygany zostaÆy przejæte na rzecz reformy rolnej i rozparcelowane. Piækny
dwór o ciekawej architekturze, zbudowany w l. 1909–1910, ulegÆ dewastacji i grabieºy.
W 1949 zakupiÆ go SÆawomir Roszkowski z PÆocka.

I. C. z Lucynå ze ZÆotnickich (1890–1960) miaÆ 3 córki: 1) Maria (1912–1992), ºona
Ignacego KozÆowskiego (1898–1976), geodety, wÆ. przedsiæbiorstwa melioracyj-
no–mierniczego. UkoñczyÆa polonistykæ i pracowaÆa m.in. w filii Biblioteki Raczyñ-
skich w Poznaniu. Ich dzieci: a) Kazimierz (ur. 1933), prof. geologii Uÿl., b) Elºbieta
(ur. 1935), ºona Bogdana Banacha, c) Marian (ur. 1941), inº. budowlany, oº. z Magda-
lenå Olach; 2) Hanna (1914–1986), ºona ZdzisÆawa Wardejna (1913–1939), dziennika-
rza polegÆego w obronie Warszawy. Mieli syna ZdzisÆawa (ur. 1940), aktora; 3) Zofia
(ur. 1918), ºona MieczysÆawa Wlotersdorfa (1905–1978), instruktora spadochronowego.
Oboje naleºeli do AK do zgrupowania „Parasol”. Zofia otrzymaÆa od wÆadz polskich
w Londynie Medal Wojska i Krzyº AK. Ich dzieci: a) Danuta (ur. 1940), ekonomistka,
ºona Stasiuka, b) Boºena (ur. 1943), ºona BolesÆawa Zajåca, c) MirosÆaw (ur. 1947)
radiooficer w ryboÆóstwie, d) Lech (ur. 1949), e) Joanna (ur. 1951), ºona StanisÆawa
Koralewskiego.

I. C. z Irenå Cygañskå (1896–1984) miaÆ 2 synów: 1) MirosÆaw (ur. 1925), historyk,
prof. Instytutu ÿlåskiego w Opolu, oº. z Mariå Lisowskå; 2) Andrzej (ur. 1927), prof.
chemii nieorganicznej na P£, oº. z Janinå Mruk, dr. chemii organicznej.

Pierwsza ºona I. C. po¥lubiÆa Jana Franka, z którym miaÆa syna Krzysztofa i córkæ
Kazimieræ. Hanna i Zofia Cygañskie oraz rodzina Franków mieszkali w Cyganach przez
caÆå wojnæ.
Dok.: Genealogia Cygañskich h. Prus I, oprac. pod red. Barbary z Cygañskich i MichaÆa Wilandów, mps, Wr.;
„Nowy Tygodnik PÆocki” 1991, nr 13.

Barbara z Cygañskich  i MichaÆ Wilandowie (B. K.)

CZAPLICKI LUCJAN h. Lubicz (10.05.1874–11.11.1949), wÆ. maj. Gråbiec w pow.
sierpeckim, póªniej maj. Chocenek–Jarantowiczki w pow. wÆocÆawskim. Syn Antoniego
(1839–1916), wÆ. maj. Czaplice, powstañca 1863, i Wandy z Gadomskich (1848–1925),
wÆ. maj. Gråbiec. Ur. w Czaplicach–Furmanach w pow. przasnyskim.

MiaÆ brata → Antoniego (1885–1972) i siostræ StanisÆawæ Pruskå.
W 1875 L. C. skutkiem dziaÆów rodzinnych sprzedaÆ Czaplice, przenoszåc siæ do

Gråbca, maj. swej ºony. W l. 1892–1896 studiowaÆ w Dublanach, na Wydz. Rolniczym
PLw., uzyskujåc w 1896 dyplom „uczonego agronoma”. W l. 1897–1898, po odbyciu
rocznej praktyki rolniczej, przejåÆ od rodziców Gråbiec, zobowiåzujåc siæ do spÆat na
rzecz swej siostry StanisÆawy z Dyblina (pow. lipnowski).

Dn. 10.01.1902 po¥lubiÆ Mariæ Helenæ Szempliñskå.
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Ok. 1910. rozparcelowaÆ Gråbiec i w lecie 1911 kupiÆ na Kujawach maj. Choce-
nek–Jarantowiczki (417 ha), potocznie zwany Jarantowicami; tu mieszkaÆ i gospodaro-
waÆ do 13.10.1939. L. C. byÆ wzorowym rolnikiem, doprowadziÆ Jarantowice do kwitnå-
cego stanu. W 1938 uzyskaÆ ¥rednie plony zbóº w wysoko¥ci 32 q, kukurydzy na ziarno
50 q, buraków cukrowych 240 q z ha. Ziemniaki–sadzeniaki byÆy sprzedawane na eksport
do Francji i Belgii. Zarodowa obora nizinnego czarno–biaÆego bydÆa, produkujåca jaÆów-

ki i byczki hodowlane, osiågaÆa przez wiele lat najlepsze wyniki
w miejscowym kole kontroli obór. Pod koniec l. dwudzie-

stych rozwinåÆ zarodowå hodowlæ konia szlachetnego
póÆkrwi, produkujåc mÆode konie dla wojska.

L. C. byÆ organizatorem i dziaÆaczem nastæpujå-
cych organizacji spoÆecznych i gospodarczych:
w l. 1919–1920 czÆonek powiatowej komisji wery-
fikujåcej powstañców z 1863; w l. 1921–1927
wiceprezes sejmiku powiatowego; w l. 1921–1925
z ramienia tego sejmiku uczestniczyÆ w pracach ko-
mitetu budowy szkoÆy rolniczej w Starym Brze¥ciu
Kujawskim, gdzie przez rok szkolny 1924/1925 ra-
zem z trzema såsiadami (Antonim Byszewskim, Je-

rzym Gabryelem i Henrykiem Krzymuskim) prowa-
dziÆ nauki z powodu braku personelu nauczycielskie-

go; byÆ czÆonkiem Zarzådu, a nastæpnie wiceprezesem
OddziaÆu ZZ we WÆocÆawku, a takºe wspóÆwÆ. i czÆon-

kiem zarzådu oraz rad nadzorczych nastæpujåcych zakÆadów
przemysÆowych: cukrownia „Choceñ” S.A., spóÆdzielnia–mleczarnia w Czerniewicach,
krochmalnia udziaÆowa w Borzymiu, rzeªnia–bekoniarnia w Czerniewicach, spóÆdzielnia
rolniczo–handlowa „Rolnik” w Czerniewicach oraz spóÆka wodna meliorujåca kilkana¥cie
maj. i kilka wsi stanowiåcych zlewniæ jeziora Borzymowieckiego.

íona  L.  C.  Maria  przez kilkana¥cie lat peÆniÆa  funkcjæ prezeski KoÆa Ziemianek
„Kujawy–Borowa”. Z chwilå wybuchu II wojny ¥wiatowej dwóch synów i dwóch ziæ-
ciów walczyÆo w WP. Dn. 13.10.1939 L. C. zostaÆ zatrzymany przez gestapo i osadzony
w wiæzieniu we WÆocÆawku razem ze wszystkimi ziemianami i ksiæºmi pow. wÆocÆaw-
skiego. Zwolniony po 2 miesiåcach, zostaÆ wysiedlony do Warszawy i od tej chwili
zaczynajå siæ jego losy tuÆacze: 3 miesiåce — Warszawa, 2 lata w maj. Dañków (pow.
grójecki) u pp. Janaszów, 3 lata w naleºåcym do rodziny ziæcia WÆadysÆawa MikuÆow-
skiego–Pomorskiego maj. Leszczków w Sandomierskiem , 8 miesiæcy w Sandomierzu,
miesiåc w 1945 we wsi Pikutkowo, niedaleko (16 km) Jarantowic, gdzie bezsilnie
obserwowaÆ grabieº ukochanej rodzinnej siedziby i dzieÆa swego ºycia. Nastæpnie 4 lata
w Stolniewie (pow. koÆobrzeski) i w Koszalinie u syna Tadeusza pracujåcego w PNZ.

íona L. C. Maria wraz z córkå Barbarå MikuÆowskå–Pomorskå i 1,5-rocznym wnu-
kiem Jerzym w poczåtku listopada 1939 zostaÆy w brutalny sposób ograbione i wysied-
lone z Jarantowic do Warszawy.

W ciågu swego dÆugiego ºycia L. C. byÆ kilkakrotnie aresztowany: bædåc studentem
w Dublanach, braÆ udziaÆ w manifestacji patriotycznej o charakterze antyrosyjskim we
Lwowie. Po paru miesiåcach, gdy przyjechaÆ do Gråbca na wakacje, „ochrana” z Sierpca
aresztowaÆa „buntowszczyka”, co skoñczyÆo siæ po 10 dniach karå grzywny. W 1915 po
wej¥ciu Niemców do pow. wÆocÆawskiego w rezultacie protestu ZZ zÆoºonego na ræce
wojskowego komendanta WÆocÆawka przeciw barbarzyñskiemu bombardowaniu Kali-

Lucjan Czaplicki
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sza przez wojska niemieckie w 1914 aresztowano rejonowy zarzåd ZZ, przetrzymano
go w wiæzieniu przez ok. miesiåc i naÆoºono karæ pieniæºnå. W 1930 zarzåd ZZ postano-
wiÆ zaprotestowaì przeciwko brutalnemu potraktowaniu wiæªniów opozycyjnych
w Brze¥ciu: Witosa, Liebermana i innych. Po zÆoºeniu odpowiedniego dokumentu przez
zarzåd ZZ na ræce ówczesnego starosty wÆocÆawskiego doszÆo do ostrej wymiany zdañ,
po czym starosta wyszedÆ, zamykajåc w swoim gabinecie protestujåcych na klucz. Zanim
woªny wypu¥ciÆ zatrzymanych, minæÆo paræ godzin. W 1947, w czasie pierwszych wy-
borów w PRL, w miejscowo¥ci Stolniewo — obecnie SÆawoborze (pow. koÆobrzeski),
L. C. wraz z synem Tadeuszem zostali zaaresztowani „dla zapewnienia bezpieczeñstwa
wyborów” na 48 godzin. L. C.  zmarÆ u swej córki Anny Róºyckiej w Kaliszu.

Maria Helena Czaplicka byÆa córkå MikoÆaja Szempliñskiego h. ÿlepowron, dzier-
ºawcy domeny pañstwowej Stara BiaÆa pod PÆockiem (obecnie teren Petrochemii),
wÆ. maj. Mazowsze w pow. rypiñskim, i Kazimiery Stryjewskiej h. Rawicz.

L. i M. Czapliccy mieli czworo dzieci: 1) Anna (1902–1973), zam. za → StanisÆawem
Róºyckim (1903–1991); 2) Barbara (1909–1939), zam. za WÆadysÆawem MikuÆowskim–Po-
morskim, zamordowanym w Starobielsku; 3) Jerzy (1912–1959), oº. z WÆoszkå, Elenå Dona
dalle Rose. Syn ich Jerzy jest rektorem Akademii Ekonomicznej w Krakowie; 4) → Tadeusz
(ur. 1915), oº. z Mariå Tereså z Boguckich.

Tadeusz Czaplicki (M. D.)

CZAPLICKI TADEUSZ h. Lubicz (ur. 31.05.1915), administrator maj. ziemskich.
Syn → Lucjana (1874–1949) i Marii Heleny Szempliñskiej. Ur. w Jarantowicach w pow.
wÆocÆawskim.

W 1938 ukoñczyÆ SGGW i objåÆ praktykæ w maj. Chwaliszewo (pow. szubiñski)
MichaÆa Szulczewskiego.

Dn. 29.09.1939 zostaÆ zesÆany jako jeniec wojenny na roboty w Prusach Wschodnich.
Zwolniony 20.12.1940 przyjechaÆ do GG i zaczåÆ pracowaì jako agronom gm. BÆædów
w pow. grójeckim. W okresie od 1.07.1941 do 30.06.1942 pracowaÆ w Liegenschaft

Dwór w Jarantowicach
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£uzki (pow. SokoÆów Podlaski), nastæpnie od 1.07.1942 do 30.06.1943 w maj. Blizne
(pow. warszawski). Od lipca 1943 mieszkaÆ w Warszawie, prowadzåc firmæ nasiennå
„CheÆchowski–Czaplicki”.

Po wojnie pracowaÆ najpierw jako administrator maj. w pow. koÆobrzeskim i w prze-
jætych przez pañstwo nieruchomo¥ciach ziemskich, a nastæpnie jako inspektor. Od 1949
zamieszkaÆ w Warszawie, pracowaÆ kolejno w Zjednoczeniu PrzemysÆu Droºdºowego
jako inspektor rolny, nastæpnie jako gÆówny ksiægowy przedsiæbiorstwa budowlanego,
a ostatnie 20 lat w Biurze Studiów i Projektów Budownictwa i Urzådzeñ Rolniczych.
T. C. byÆ wspóÆautorem prac zbiorowych zakwalifikowanych jako podræczniki akade-
mickie w zakresie inwestycji i budownictwa technicznego; så to: Zootechniczny SÆownik
Encyklopedyczny, W. 1969; Zootechnika, W.1972, t. 1–3; Poradnik inºyniera i technika
budowlanego, W. 1982 (list pochwalny od ministerstwa); jest takºe autorem projektów
urzådzeniowych dla 24 gospodarstw rolnych (majåtków pañstwowych), wreszcie w Biu-
rze Studiów i Projektów Budownictwa opracowaÆ sto kilkadziesiåt projektów budynków
dla „ferm” (zabudowa nowego typu gospodarstwa).

íonaty z Mariå Tereså Boguckå, majå dwóch synów: 1) PaweÆ (ur. 1944), architekt,
wspóÆprojektant portu lotniczego Okæcie w Warszawie, obecnie projektuje budowle
przemysÆowe i inne uºyteczno¥ci publicznej; 2) StanisÆaw (ur. 1946), abs. SzkoÆy Nauk
Politycznych w Louven, pracownik UNICEF.

Tadeusz Czaplicki (M. D.)

CZAPLICKI ANTONI h. Lubicz (1885–1972), wÆ. maj. Osiek i Krubice w pow.
pÆockim, rolnik, dziaÆacz spoÆeczny. Syn Antoniego, wÆ. maj. Czaplice, i Wandy Gadom-
skiej, wÆ. maj. Gråbiec. Ur. w Gråbcu w pow. sierpeckim.

MiaÆ brata → Lucjana (1874–1949) i siostræ
StanisÆawæ Pruskå.

UkoñczyÆ SzkoÆæ Rolniczå w Czernichowie
k. Krakowa w 1908, po czym wspóÆgospodarzyÆ
z ojcem, a w 1910 zostaÆ wÆ. maj. Osiek (324 ha)
i Krubice (403 ha) o ogólnej pow. uºytków rol-
nych ok. 600 ha.

W l. 1919–1920 A. C. walczyÆ  z wojskami
sowieckimi m.in. jako ochotnik w 201 p. sz. na
froncie woÆyñskim w potyczkach pod Równem,
w bitwie pod Mereczem nad Niemnem, pod Ora-
nami, a póªniej w 1920 na Mazowszu, gdzie braÆ
udziaÆ w zdobyciu bolszewickiej radiostacji
w Ciechanowie. Nastæpnie we wrze¥niu 1920
uczestniczyÆ w sÆynnym kawaleryjskim zagonie
na Korosteñ na Ukrainie.

Po powrocie z wojny w 1920 A. C. oddaÆ siæ
z zapaÆem pracy zawodowej rolniczej i hodowla-
nej w zniszczonych przez wojnæ maj. oraz pracy
spoÆecznej w ramach PÆockiego ZZ i Wyszogrodz-

kiego KoÆa Porad Såsiedzkich. Ze zniszczeñ wojennych wyprowadziÆ maj. dziæki budo-
wie i uruchomieniu suszarni cykorii i duºej jej produkcji w l. 1921–1924. Gospodarstwa
Osiek i Krubice poÆoºone na niezÆych, choì bielicowatych glebach, prowadzone fachowo
i energicznie, wyposaºone w nowoczesne maszyny rolnicze, szybko zaczæÆy dawaì wyso-

Antoni Czaplicki
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kie plony, zwÆaszcza buraków cukrowych (dla cukrowni „Borowiczki”), pszenicy, jæcz-
mienia browarnego i nasion koniczyny, co przyniosÆo w efekcie do¥ì znaczne dochody,
umoºliwiajåce budowæ nowego dworu w Osieku w l. 1918–1922, Æatwe pokonanie
wielkiego kryzysu ekonomicznego w rolnictwie polskim w poczåtkach l. trzydziestych,
a nawet w 1937 kupno ok. 200 ha maj. Wilkanowo w dalekim såsiedztwie Osieka. Poza
intensywnå produkcjå ro¥linnå, na wysokim poziomie prowadzona byÆa w Osieku hodow-
la koni póÆkrwi angielskiej i angloarabskiej, z corocznå produkcjå kilkunastu remontów dla
wojska, wielokrotnie nagradzanych na licznych wystawach rolniczych, m.in. w 1938
i 1939 na krajowej wystawie koni w Lublinie.

A. C. byÆ znanym jeªdªcem sportowym i uczestnikiem wielu zawodów hippicznych
w Ciechocinku, PÆocku, WÆocÆawku oraz miædzynarodowych konkursów w Warszawie
w £azienkach, na których zdobywaÆ liczne medale i nagrody. Zapalony my¥liwy i dzia-
Æacz organizacji Æowieckich.

Po wybuchu II wojny ¥wiatowej A. C. zostaÆ wraz z rodzinå w poczåtkach 1940
wysiedlony z Osieka. Dziæki ostrzeºeniu wyjechaÆ do Warszawy, unikajåc w ten sposób
aresztowania, podczas gdy niemal wszyscy såsiedzi–ziemianie z pow. pÆockiego zostali
aresztowani i wywiezioni do obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen, gdzie
wiækszo¥ì zginæÆa. Okres wojny A. C. przeºyÆ wraz z rodzinå w Warszawie, prowadzåc
niewielkie przedsiæbiorstwo riksz rowerowych (¥rodek komunikacji miejskiej w okupo-
wanej Warszawie). Z chwilå wybuchu powstania warszawskiego 1944 A. C. przeºyÆ
tragediæ — jedyny syn Janusz, student konspiracyjnej SGGW, zginåÆ jako podchoråºy
AK w ataku na siedzibæ gestapo w al. Szucha.

Po wojnie w l. 1945–1950 A. C. powróciÆ do rolnictwa i kierowaÆ pañstwowymi
maj. rolnymi na Ziemiach Odzyskanych, poczåtkowo z ramienia Urzædu Ziemskiego:
maj. Zachæcin w pow. læborskim, a nastæpnie PNZ–Gråbków w pow. sÆupskim. Oba te
zespoÆy doprowadziÆ do kwitnåcego stanu, osiågajåc plony zbóº i okopowych równe
przedwojennym. W 1950 przeniósÆ siæ do Warszawy, gdzie rozpoczåÆ pracæ w Centrali
Nasiennej, skåd zostaÆ zwolniony jako byÆy obszarnik. Resztæ ºycia zawodowego spæ-
dziÆ, kierujåc maÆå spóÆdzielniå wytwarzajåcå asfalt i lepik. ZostaÆ pochowany w Bielsku
pod PÆockiem.

Dwór w Osieku
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íona Józefa z Piwnickich h. Lubicz (1892–1969) byÆa córkå wÆ. dóbr Gilin, prezesa
dyrekcji TKZ ówczesnej guberni pÆockiej.

Dzieci: 1) Irena (1914–1949) ukoñczyÆa gimn. Cecylii Plater–Zyberkówny w Warsza-
wie; zam. za Janem Janotå Bzowskim (zob. biogram ⇒ Tadeusza Janoty Bzowskiego),
dr. inº. rolnikiem, wspóÆwÆ. maj. Bobrowniki w pow. wÆoszczowskim, administratorem
peÆnomocnym dóbr Lubiec (pow. wieluñski) do 1940, a po wojnie pracownikiem nauko-
wym PAN. Mieli dwoje dzieci: a) syn Ryszard (ur. 1940), mgr inº. rolnik, jest oº. z Mariå
Cedro, ma troje dzieci: MichaÆa, Marka i Martæ; b) córka Jolanta (ur. 1943) wyszÆa za
måº za Henryka Piotrowskiego, a nastæpnie za Jana Wiszniewskiego; synowie: Roman
i Tomasz Piotrowski; 2) Jadwiga (1916–1978) ukoñczyÆa gimn. Cecylii Plater–Zyber-
kówny w Warszawie; wyszÆa za måº za Andrzeja Kråkowskiego, mgr. inº. rolnika
z ziemiañskiej rodziny z Polesia, póªniej oficera wojsk polskich we Francji, w 1940
internowanego w Szwajcarii, a nastæpnie oficera WP w Szkocji; ich syn: Tadeusz Krå-
kowski (ur. 1952), inº. rolnik, zm. w 1977; 3) Janusz (1923–1.09.1944) — polegÆ
w ataku na siedzibæ gestapo.

Ryszard Bzowski i Tadeusz Czaplicki

CZERWIÑSKI JULIAN MARIAN KAZIMIERZ h. Lubicz (16.06.1914–15.12.1991)
wspóÆwÆ. maj. Podberezie w pow. Æuckim. Komandor marynarki wojennej. Syn ⇒
Zygmunta Juliana (1885–1941) i ⇒ Marii z Grocholskich (1890–1946) h. Syrokomla.

Chrzest odbyÆ siæ w Nie¥wieºu, a rodzicami chrzestnymi byli prababcia Maria
Bohdanowiczowa oraz ks. Karol RadziwiÆÆ. Do gimn. chodziÆ we Lwowie; w okresie
1.09.1929–1.06.1933 do gimn. oo. marianów na Bielanach, gdzie zdawaÆ maturæ.

SÆuºbæ wojskowå rozpoczåÆ w Szkole Podchoråºych Rez. Artylerii we WÆodzimierzu
WoÆyñskim, a w 1933 studiowaÆ w Szkole Podchoråºych Marynarki Wojennej w Toru-
niu. Promocjæ na ppor. otrzymaÆ na ORP „BaÆtyk”. We wrze¥niu 1939 peÆniÆ funkcjæ
oficera nawigacyjnego na ORP „Wicher”. Po zbombardowaniu okrætu braÆ udziaÆ
w obronie Helu. Wraz z grupå kolegów próbowaÆ, bez powodzenia, ucieczki na kutrze
rybackim po kapitulacji póÆwyspu. NaståpiÆy dÆugie lata wojennej niewoli (nieudana
próba ucieczki podkopem w Alpy). Po wojnie wróciÆ nad BaÆtyk, powtórnie powoÆany
do Marynarki Wojennej. ByÆ dowódcå ºaglowca szkolnego Marynarki Wojennej „Iskra”,
który przyprowadziÆ z Anglii do Gdyni w 1949, nastæpnie zastæpcå dowódcy na okræcie
„BÆyskawica”, dowódcå dywizjonu ¥cigaczy, dowódcå traÆowca „Czapla” i zastæpcå dyr.
w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1951 zostaÆ zwolniony z Mary-
narki Wojennej, nastæpnie administracyjnie wysiedlony z Wybrzeºa. Paªdziernikowa „od-
wilº” 1957 umoºliwiÆa mu powrót do Gdyni i Marynarki Wojennej. Póªniej byÆ wykÆado-
wcå w Wyºszej Szkole Morskiej.

Jeszcze w okresie czynnej sÆuºby w Marynarce Wojennej, podjåÆ dziaÆalno¥ì publicy-
stycznå. ByÆ autorytetem w sprawach jachtingu ¥wiatowego, konsultantem wielu wy-
dawnictw. Niezwykle aktywny w ºyciu organizacyjnym ¥rodowiska byÆych oficerów
Marynarki Wojennej II RP. W¥ród licznych pasji J. C. naczelne miejsce zajmowaÆo
kronikarskie dokumentowanie losów oficerów Marynarki Wojennej okresu miædzy-
wojennego i czasu wojny. SporzådziÆ unikatowy sÆownik biograficzny — plon wielo-
letnich poszukiwañ.

ByÆ jednym z twórców panteonu Marynarki Wojennej w Gdyni–Oksywiu, który po-
wstaÆ w l. 1969–1983. ZmarÆ w Gdyni i pochowany zostaÆ na cmentarzu oksywskim —
ostatniej przystani wielu oficerów Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej.

MaÆgorzata Czerwiñska
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DASZEWSKA ANNA z POP£AWSKICH (ur. 1907), wÆ. maj. Ruda Strawczyñska
w pow. kieleckim. Córka Adama i Marii z Daszewskich. Ur. w Promniku w pow. kieleckim.

Rodzeñstwo: → Maria Dzierzbicka (1904–1994); → Zofia Daszewska (ur. 1909);
brat StanisÆaw.

Poczåtkowo uczyÆa siæ w domu, maturæ zdaÆa w szkole w Zbylitowskiej Górze. W ra-
mach dziaÆów rodzinnych otrzymaÆa w 1934 Rudæ Strawczyñskå. Ruda zostaÆa rozpar-
celowana w 1945.

A. D. po¥lubiÆa Jerzego Daszewskiego, który po zwolenieniu z wojska wróciÆ z An-
glii. Zamieszkali w kolonii Jordanki pod Sztumem. Jedyny syn, WÆodzimierz.

Andrzej Daszewski (red.)

DASZEWSKA ZOFIA z POP£AWSKICH (ur. 1909), wspóÆwÆ. maj. Krasów
w pow. jædrzejowskim. Córka Adama i Marii z Daszewskich. Ur. w Promniku w pow.
kieleckim.

Rodzeñstwo: → Maria Dzierzbicka (1904–1994); → Anna Daszewska (ur. 1907);
StanisÆaw.

Razem z siostrami po poczåtkowych naukach w domu mieszkaÆa w internacie w Zby-
litowskiej Górze i tam zdaÆa maturæ. Po¥lubiÆa w dn. 2.08.1933 swego stryjecznego brata
Andrzeja Daszewskiego. Przy podziale maj. ojca w 1934 Z. D. otrzymaÆa maj. Krasów
(300 ha). Daszewscy mieszkali w Oroñsku do 3.08.1943 — w tym dniu Andrzej D. zostaÆ
aresztowany przez gestapo, a maj. skonfiskowany. Z. D. przeniosÆa siæ do Krasowa, po
paru miesiåcach i ten maj. zostaÆ skonfiskowany.

Po wojnie i parcelacji maj. Andrzej administrowaÆ o¥rodkiem szkolnym w Ludynie
i mieszkaÆ tam z caÆå rodzinå. Po likwidacji tego o¥rodka pracowaÆ w Centrali Rybnej
w Kielcach. W 1963 otrzymaÆ mieszkanie sÆuºbowe i sprowadziÆ do Kielc ºonæ z dzieì-
mi, którzy mieszkali w wynajætym mieszkaniu w SÆowiku, oraz te¥ciowå.

Dzieci: 1) Maria Aniela (ur. 1934); 2) Franciszek (ur. 1935); 3) Maria Krystyna
(ur. 1946).

Andrzej Daszewski (red.)

DÅMBSKI STANIS£AW h. Godziemba (28.12.1865–29.03.1941),  wÆ. maj. Rudna
w pow. rzeszowskim, poseÆ do galicyjskiego sejmu krajowego, do austriackiej Rady Pañstwa,
senator RP. Syn Józefa i Zofii z Trzecieskich z Miejsca Piastowego. Ur. w Rudnej.

Rodzina Dåmbskich z Lubrañca byÆa wÆa¥cicielem maj. Rudna od przeÆomu XVIII
i XIX w., gdy kupiÆ go Józef, szambelan StanisÆawa Augusta. Kolejnymi wÆa¥cicielami
byli: Aleksander, syn Józefa, mjr wojsk polskich w armii napoleoñskiej, kawaler Virtuti
Militari, uczestnik kampanii moskiewskiej w 1812, oº. z Józefå hr. Bobrowskå; jego syn
Józef, oº. z Zofiå Trzecieskå (ur. w 1840), zmarÆ bardzo mÆodo w 1869, pozostawiajåc
ºonæ z czworgiem dzieci, z których mÆodszy syn Aleksander odziedziczyÆ Nosówkæ,
a starszy StanisÆaw — Rudnæ. Podczas gdy w Rudnej gospodarowaÆa matka, S. D.
ukoñczyÆ gimn. ¥w. Anny w Krakowie, a nastæpnie studia prawnicze na UJ, gdzie uzyskaÆ
stopieñ dr. praw.

Maj. Rudna skÆadaÆ siæ z dwóch fol.: Rudna Wielka — (210 ha) obejmujåca grunty
orne,  pastwiska,  Æåki  oraz cegielniæ; Rudna MaÆa (dawniej Rejterada) — 550 ha lasu
oraz 180 ha gruntów ornych, Æåk, a takºe gorzelniæ.

Fol. Rudna Wielka z dworem i parkiem przekazaÆ S. D. córce Zofii po jej ¥lubie ze
→ Stefanem Dåmbskim (1893–1961), zatrzymujåc sobie Rudnæ MaÆå. Od tej chwili
gospodarstwo rolne obu fol. prowadziÆ jego ziæì, lasem gospodarowaÆ S. D. osobi¥cie do
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¥mierci w 1941. Wówczas Rudnæ MaÆå odziedziczyÆ Stefan Dåmbski z wyraºonym jasno
ºyczeniem spadkodawcy, aby Rudna byÆa traktowana zawsze jako caÆo¥ì, i tak zostaÆa
przekazana jednemu z dzieci Zofii i Stefana. Jej struktura gospodarcza (zróºnicowanie gleb,
las, gorzelnia) wymagaÆa organizacji umoºliwiajåcej intensywnå gospodarkæ rolno–le¥-
no–hodowlanå. Na lepszych glebach uprawiano buraki cukrowe i zboºe siewne, na
sÆabszych — ziemniaki, przerabiane w wiækszo¥ci we wÆasnej gorzelni. Dobre Æåki

i racjonalnie prowadzone past-
wiska umoºliwiaÆy posiadanie
obory zarodowo–mlecznej (ok.
120 sztuk bydÆa Æåcznie w obu
fol.). Maj. zupeÆnie nie zadÆuºo-
ny nie podlegaÆ parcelacji we-
dÆug ówcze¥nie obowiåzujåcej
ustawy o reformie rolnej, dziæki
odræbnej wÆasno¥ci dwu fol. oraz
ustawowym wyÆåczeniom grun-
tów zwiåzanych z uprzemysÆo-
wieniem.

S. D. byÆ doktorem praw,
kawalerem Orderu Franciszka
Józefa (1908). W ciågu caÆego
swego ºycia ÆåczyÆ gospodar-
stwo w Rudnej z aktywnå dzia-
Æalno¥ciå spoÆecznå i politycznå.
NaleºaÆ do grupy Konserwaty-
stów Krakowskich „Stañczy-
ków”. ByÆ posÆem do galicyj-
skiego Sejmu Krajowego (1913–

1914), czÆonkiem Wydz. Krajowego we Lwowie, posÆem do austriackiej Rady Pañstwa
w Wiedniu, czÆonkiem C. K. Komisji Krajowej Operacji Ziemskich oraz czÆonkiem Rady
Nadzorczej C. K. Uprzywilejowanego Akcyjnego Banku Hipotecznego we Lwowie. Po
odzyskaniu niepodlegÆo¥ci byÆ prezesem Rady Naczelnej Polskich Organizacji Ziemiañ-
skich oraz Senatorem RP wybranym z listy BBWR w 1928 i 1930. Swe opinie na temat
spraw bieºåcych i zagadnieñ spoÆeczno–politycznych publikowaÆ na Æamach krakow-
skiego „Czasu”.

DziaÆalno¥ì ogólnokrajowa nie przeszkodziÆa mu w staraniach o podniesienie pozio-
mu spoÆeczno–gospodarczego regionu swego zamieszkania. ZlikwidowaÆ istniejåce na
terenie jego maj. trzy karczmy, oddajåc teren pod budowæ szkóÆ, do których powstania
doprowadziÆ we wszystkich trzech wsiach såsiadujåcych bezpo¥rednio z dworem (Rud-
nej Wielkiej, Rudnej MaÆej i Pogwizdowie). PrzyczyniÆ siæ teº istotnie, przeforsowujåc
koniecznå wówczas zgodæ rzådu w Wiedniu, do powstania odræbnej parafii rzymsko-
katolickiej w Rudnej, jak równieº do budowy na podarowanym przez siebie terenie plebanii
i tymczasowej kaplicy. Budowæ ko¥cioÆa odroczyÆ wybuch I wojny ¥wiatowej — wznie-
siono go w okresie miædzywojennym. S. D. wybudowaÆ równieº ochronkæ i postaraÆ siæ
o osadzenie przy niej ss. sÆuºebniczek, obsÆugujåcych ko¥cióÆ, pielægnujåcych chorych
w parafii i prowadzåcych ochronkæ. S. D. zmarÆ w Rudnej i zostaÆ tam pochowany.

W stulecie swego istnienia w 1991 szkoÆa w Rudnej, dzi¥ 8-klasowa szkoÆa podstawo-
wa, obraÆa StanisÆawa Dåmbskiego za swego patrona.

Dwór w Rudnej
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S. D oºeniÆ siæ z Antoninå Zaleskå h. DoÆæga (1873–10.06.1973 w Rudnej) córkå Filipa,
ówczesnego namiestnika Galicji, i Aleksandry Suchodolskiej. Mieli cztery córki: 1) Ma-
ria (1898–1944), ºona Marcina Brykczyñskiego. W ramach dziaÆów rodzinnych otrzy-
maÆa maj. Krzywe na Podolu; 2) Zofia (21.05.1900–7.10.1989), ºona → Stefana Dåmb-
skiego — otrzymaÆa Rudnæ Wielkå; 3) Aleksandra Rudecka, pseud. AK „Zuzanna”
(1902–23.03.1988). Jej prawa do sukcesji po rodzicach byÆy zabezpieczone na zasobach
le¥nych Rudnej MaÆej. Pielægniarka, naleºaÆa do pionierskiej grupy wychowanek miss
Bridge, tworzåcych nowoczesne pielægniarstwo w wolnej Polsce. ZapisaÆa piæknå kartæ
w organizacji opieki przeciwgruªliczej w okresie miædzywojennym we Lwowie.
W kampanii 1939 braÆa udziaÆ jako pielægniarka w pociågu sanitarnym nr 66. W czasie
okupacji byÆa kierownikiem referatu pielægniarskiego oddziaÆu opieki spoÆecznej i zdro-
wia IX OddziaÆu Wydz. Wojskowego AK sztabu komendy Obszaru nr 3, póªniej przy
Delegaturze Rzådu. WspóÆpracujåc z RGO, braÆa czynny udziaÆ zarówno w oficjalnej,
jak konspiracyjnej opiece nad wiæªniami i ich ratowaniu oraz w ukrywaniu osób narodo-
wo¥ci ºydowskiej. Zagroºona aresztowaniem juº po zajæciu Lwowa przez wojska so-
wieckie przyjæÆa nazwisko Rudecka (pod którym ºyÆa do ¥mierci) i wyjechaÆa wówczas
ze Lwowa do Polski. ByÆa instruktorkå w szkole pielægniarsko–poÆoºniczej w Gdañsku,
a nastæpnie niemal do ¥mierci pracowaÆa w pielægniarstwie parafialnym w Krakowie,
wspóÆpracujåc blisko z jego organizatorkå, Hannå Chrzanowskå. ZmarÆa w Krakowie;
4) Izydora (1904–1983). Podobnie jak siostra miaÆa prawo do sukcesji zabezpieczonej na
lasach Rudnej MaÆej. UkoñczyÆa studia filozoficzne pod kierunkiem prof. StanisÆawa
Twardowskiego (byÆa jego asystentkå), naleºaÆa do wybitnych przedstawicieli tzw. filo-
zoficznej szkoÆy lwowsko–warszawskiej. W czasie II wojny ¥wiatowej byÆa ºoÆnierzem
AK, organizatorkå i wykÆadowcå tajnego nauczania we Lwowie. Po 1956 prof. filozofii
na UJ, nastæpnie zostaÆa przeniesiona (ze wzglædu na „niewÆa¥ciwy” ¥wiatopoglådowo
wpÆyw na studentów) do Instytutu Filozofii PAN. Wieloletni czÆonek Institut Philoso-
phique Français.
Dok.: Kto byÆ kim w II RP; materiaÆy rodzinne; Hof- und Staats-Handbuch.

Maria Dåmbska

DÅMBSKI ADOLF CYRYL ANTONI h. Godziemba (9.06.1885–16.09.1961),
wÆ. maj. Kalina Wielka w pow. miechowskim. Syn Tomasza Sylwestra (1854–1939), wÆ.
Kaliny Wielkiej, Kaliny MaÆej, Kaliny Rædziny, i Marii z Lipowskich h. wÆasnego
(1861–1932).

Ojciec A. D. Tomasz obok prowadzenia gospodarki rolnej, zaÆoºyÆ warsztaty tkackie;
przædziona na koÆowrotkach weÆna sÆuºyÆa do haftowania na kanwie makat i wyrobu
kilimów, dajåc zatrudnienie mieszkankom wsi.

A. D. od 1895 pobieraÆ nauki w zakÆadzie naukowym oo. jezuitów im. ¥w. Józefa
w Båkowicach pod Chyrowem. Potem ukoñczyÆ szkoÆæ realnå im. J. Dietla w Sosnowcu,
nastæpnie studiowaÆ w szkole rolniczej w Neutitschein (Novy Jièin). W czasie studiów
zostaÆ powoÆany do sÆuºby wojskowej w Kijowie, gdzie przydzielono go do oddziaÆu
saperów. Po zwolnieniu z wojska ukoñczyÆ studia w 1913 i zaczåÆ gospodarowaì w maj.
dzierºawionych na WoÆyniu: Lipa (wÆ. Olgi Miåczyñskiej) oraz Peremyl (wÆ. Kuszew-
skiego) w pow. dubieñskim. Dalsze gospodarowanie uniemoºliwiÆy straty spowodowane
dziaÆaniami wojennymi i rabunkiem mienia przez armiæ austriackå w 1914, a przez wojska
rosyjskie w 1916. Gdy podczas bitwy chciaÆ udaì siæ do Lipy, uznano go za podejrzane-
go, zostaÆ aresztowany i odesÆany do Lwowa. Dziæki znajomo¥ci z tamtejszym genera-
Æem zostaÆ zwolniony, powróciÆ do Kaliny Wielkiej.
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Wobec ogromnych strat poniesionych na WoÆyniu pozostaÆ wraz z rodzicami w Kali-
nie Wielkiej, gdzie gospodarowaÆ, a w 1927 po ¥lubie z Antoninå íychliñskå, przejmujåc
maj. na wÆasno¥ì drogå kupna–sprzedaºy, zarzådzaÆ juº samodzielnie do 1945. Maj.
Kalina Wielka obejmowaÆ 254 ha ziemi ornej. A. D. nie byÆ zainteresowany specjalnie
jakå¥ uprawå czy hodowlå, poza tatarkå, celem produkcji kaszy w róºnych odmianach.

W okresie miædzywojennym A. D. aktywnie uczestniczyÆ w róºnego typu dziaÆalno¥ci
spoÆecznej: jako Radca Okrægowy TKZ w Warszawie, czÆonek SpóÆdzielni z o. o. „MÆot”

w Miechowie, czÆonek Syndykatu Rolniczego
w Kielcach, czÆonek powiatowego KoÆa ZZ
w Miechowie, czÆonek Komisji Rewizyjnej SpóÆ-
dzielni Rolniczo–Handlowej w Miechowie, czÆo-
nek Komitetu Ko¥cielnego w Kalinie Wielkiej, rad-
ny gm. w RacÆawicach, czÆonek Tow. Ubezpiecze-
niowego „Florianka” w Krakowie. £oºyÆ na cele
spoÆeczne: na budowæ gmachu rækodzieÆa i prze-
mysÆu Zwiåzku MÆodzieºy w Krakowie, na odbu-
dowæ Wawelu, corocznå pomoc dla braci alberty-
nów z Krakowa, dla probostwa w Kalinie Wielkiej.

W okresie okupacji niemieckiej pomagaÆ mate-
rialnie m.in. pp. Tannenbaumowi z DziaÆoszyc
i Muschteinowi z Miechowa i chroniÆ przed wy-
wiezieniem ich do O¥wiæcimia. UdzielaÆ takºe
schronienia ukrywajåcym siæ ze wzglædu na ºydow-
skie pochodzenie dr. med. Horoszkiewiczowi
i prof. matematyki Marii Zajåczkowej. Dziæki za-

biegom A. D. zostaÆ zwolniony z obozu niemieckiego ks. J. Beisert, proboszcz z Uzarze-
wa (pow. poznañski). ZaangaºowaÆ siæ teº w obronæ Kaliny Wielkiej w czasie pacyfika-
cji niemieckiej w 1943 i wybroniÆ jej mieszkañców przed wysÆaniem na roboty do
Rzeszy. PozostawiÆ po sobie w¥ród znajåcej go okolicznej ludno¥ci jak najlepszå pamiæì.

Dn. 17.01.1945 na skutek donosu miejscowych komunistów (Jana Madetko, Bocia-
nowskiego i Norberta Michty z Janowic) NKWD aresztowaÆo go. Wiæziony w Miecho-
wie, a póªniej w Krakowie, zostaÆ ostatecznie wywieziony w marcu do obozu pracy
w Donbasie. (Gospital Czystiokowo, Stalinskaja ObÆast’, ÿnieºnijski Rajon). ByÆ tam
tÆumaczem dla jeñców niemieckich, a pracowaÆ jako pastuch i tzw. sanitar.

Do Krakowa powróciÆ dopiero 31.10.1947. Wobec trudno¥ci w znalezieniu pracy,
skorzystaÆ z moºliwo¥ci zatrudnienia jako kasjer w cukierni Marii Pruszyñskiej („Trzy
¥winki”). We wrze¥niu 1951 byÆ ponownie aresztowany i uwiæziony przez UB w Krako-
wie przy pl. Inwalidów. Po roku wiæzienia zwolniono go jako „niewinnego”. PodjåÆ
wówczas pracæ inspektora Krakowskiej Sekcji Delegatów Centrali Zarzådu GÆównego
Tow. Opieki nad Zwierzætami w Warszawie. Póªniej pracowaÆ w charakterze likwidatora
szkód gradowych w PZU w Krakowie. W ostatnich piæciu latach ºycia A. D. ciæºko
chorowaÆ. Wystæpujåce u niego objawy ciågÆego læku byÆy — jak moºna sådziì —
nastæpstwem przeºyì z czasów ¥ledztwa i wiæzienia. ZmarÆ w Krakowie, zostaÆ pocho-
wany na cmentarzu na Salwatorze w grobowcu rodzinnym Dåmbskich z Lubrañca.

íona: → Antonina Dåmbska z íychliñskich (1894–1964) h. Szeliga, ¥lub 1.06.1927
w Uzarzewie.

Dzieci: 1) Amelia Maria Bernadetta (ur. 21.03.1928 w Poznaniu), abs. Akademii Ekono-
micznej w Krakowie 1950. Pracownik w ObsÆudze Ruchu Turystycznego w PTTK

Adolf Dåmbski
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w Krakowie. DziaÆaczka na rzecz turystyki i krajoznawstwa wyróºniona licznymi odzna-
czeniami resortu. WspóÆautorka Przewodnika po Krakowie, Kr. 1957. Måº ⇒ Józef
StanisÆaw Ludwik Dunin h. £abædª (1896–1980),  wÆ. GÆæbowic (pow. wadowicki), inº.
rolnik; 2) Aleksandra Maria Teresa (ur. 7.02.1930 w Poznaniu). UkoñczyÆa SzkoÆæ
Gospodarczå w Kuªnicach–Zakopanem. Måº Ryszard Barton (ur. 21.05.1930 w Kazi-
mierzu Dolnym), mgr inº. hutnik–odlewnik, abs. AGH w Krakowie, wieloletni dyr. Huty
Czæstochowa. Ich syn Ireneusz (ur. 13.12.1956 w Gliwicach) mgr inº. wibroakustyki,
abs. AGH w Krakowie, oº. z Alicjå Kijeñskå h. Gryf (ur. 17.05.1956 w Czæstochowie),
pozÆotnikiem. Ich dzieci: Karol (ur. 13.02.1987 w Czæstochowie) i Marek (ur. 22.01.1989
w Czæstochowie).
Dok.: Archiwum rodzinne, wspomnienia oraz korespondencja.

Amelia Duninowa

DÅMBSKA ANTONINA MARIA ZENOBIA z íYCHLIÑSKICH (25.03.1894–
30.12.1964), wspóÆwÆ. maj. Uzarzewo w pow. poznañskim. Córka Józefa Izydora íych-
liñskiego h. Szeliga (1856–1926), wÆ. maj. Modliszewo (pow. gnieªnieñski), Uzarzewo
i Kosowo (pow. poznañski), dr. praw, i Amelii Graeve h. wÆasnego (27.12.1863–18.05.
1947). Ur. w rodzinnym Modliszewie.

W 1911 A. D. ukoñczyÆa gimn. ss. niepokalanek w Nowym Såczu. Od 1912 byÆa
uczennicå szkoÆy Sacré Cœur w Ostendzie. Z pobytu w Belgii i podróºy do Londynu
zostawiÆa dzienniczek.

Po powrocie z zagranicy do rodzinnego Uzarzewa (827 ha) zajæÆa siæ dziaÆalno¥ciå
spoÆecznå. ProwadziÆa miejscowå ochronkæ dla dzieci pracowników rolnych, maj. Uza-
rzewo bowiem jako „wie¥ rycerska” (nazwy Ritter-
gutbesitz uºywano jeszcze do I wojny ¥wiatowej)
nie miaÆa mieszkañców poza dworem, zabudowa-
niami folwarcznymi i plebaniå. Ochronka–szkoÆa
mie¥ciÆa siæ w osobnym budynku zbudowanym na
ten cel przez dziadka A. D., Józefa. W Uzarzewie
dziaÆaÆo KoÆo Robotników pod opiekå A. D. Urzå-
dzaÆa ona obchody rocznic narodowych, pogadan-
ki na tematy historyczne, udzielaÆa praktycznych
porad gospodarskich. Za swå dÆugotrwaÆå i aktyw-
nå dziaÆalno¥ì otrzymaÆa srebrny medal jako
odznaczenie „za gorliwå i umiejætnå pracæ”
w Oddziale PCK w Poznaniu oraz troskliwå
opiekæ nad inwalidami. W 1919 uczestniczyÆa
w zbiórce ºywno¥ci w Poznañskiem dla mieszkañ-
ców Lwowa. ByÆa wspóÆfundatorkå sztandaru dla
2 P. UÆ. Wielkopolskich, powoÆanego 24.08.1919
rozkazem Nr 114 Dowództwa GÆównego na b. za-
bór pruski przez gÆównodowodzåcego Józefa
Dowbora–Mu¥nickiego. Jako ochotniczka–sanita-
riuszka z grupå z Wielkopolski, kierowanå przez
Sewerynæ Mielºyñskå z Iwna (ºonæ Ignacego), przebywaÆa (8.10–20.11.1920) na BiaÆo-
rusi w okolicach Miñska, gdzie po klæsce wojsk bolszewickich prowadzone byÆy poszu-
kiwania grobów Polaków pomordowanych wcze¥niej przez bolszewików. Po zawiesze-
niu broni wróciÆa do domu.

Antonina z íychliñskich Dåmbska
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Dn. 1.06.1927 w Uzarzewie po¥lubiÆa → Adolfa Dåmbskiego (1885–1961) h. Go-
dziemba i przeniosÆa siæ do jego maj. Kaliny Wielkiej (pow. miechowski). Nadal zajmo-
waÆa siæ dziaÆalno¥ciå charytatywnå, a takºe ogrodnictwem i sadownictwem, stosujåc
w nowym otoczeniu do¥wiadczenia i wzory ulepszeñ wielkopolskich. WspóÆpracowaÆa teº
w przygotowaniu planu budowy nowego dworu. ByÆa czynnym czÆonkiem KoÆa Ziemi
Miechowskiej w ZZ i Polskiego Zwiåzku Narciarskiego w Krakowie. UdzielaÆa lekcji
niemieckiego zdolniejszym chÆopcom wiejskim.

W latach II wojny ¥wiatowej prowadziÆa osobi¥cie ksiægowo¥ì maj., której wymagaÆy
wÆadze niemieckie. ByÆo to waºne ze wzglædu na konieczno¥ì ukrycia kwot pieniæºnych
i produktów, które maj. przeznaczaÆ na pomoc materialnå dla profesorów UJ, na wysyÆkæ
paczek dla wiæªniów w oflagach, stalagach czy do wiæzienia na Montelupich w Krako-
wie. StaraÆa siæ pomagaì nie tylko wÆasnej rodzinie, ale i innym wysiedlonym z Poznañ-
skiego, m.in. klerykom z Poznania, którzy, ukrywajåc siæ w Kalinie Wielkiej, kontynuo-
wali tu studia pod opiekå ks. dr. Kazimierza ÿwietliñskiego.W1943A.D.zorganizowaÆa
rekolekcje dla ksiæºy i mÆodzieºy prowadzone przez jej brata ks. prof. Aleksandra
íychliñskiego, który równieº ukrywaÆ siæ w maj. Po powstaniu warszawskim w Kalinie
Wielkiej znalazÆo schronienie i utrzymanie, aº do wkroczenia Armii Czerwonej, jeszcze
kilka rodzin.

W 1945 zmuszona do opuszczenia maj. w nastæpstwie reformy rolnej, znalazÆa siæ
w Krakowie bez ¥rodków do ºycia razem ze swojå niewidomå matkå i dwiema nieletnimi
córkami. Jej måº Adolf 17.01.1945 zostaÆ aresztowany i wywieziony do ZSRR. WróciÆ
w 1947. Aresztowany w 1951 przez UB, trzymany byÆ w wiæzieniu przez rok.

A. D. zmarÆa w Krakowie i zostaÆa pochowana w grobowcu rodzinnym Dåmbskich
z Lubrañca na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie.
Dok.: Dåmbska Antonina: Wspomnienia (rps); archiwum rodzinne, rodzinne wspomnienia, korespondencja.

Amelia Duninowa

DÅMBSKI STEFAN h. Godziemba (30.06.1893–30.04.1961), wÆ. maj. Rudna MaÆa
k. Rzeszowa, dziaÆacz spoÆeczny. Syn Antoniego, wÆ. maj. Ludziska na Kujawach, i Marii
z Mittelstaedtów h. wÆasnego. Ur. w Ludzisku.

SzkoÆæ ¥redniå ukoñczyÆ w InowrocÆawiu. W latach szkolnych byÆ czynnym czÆon-
kiem kóÆ o¥wiatowo–niepodlegÆo¥ciowych. Zaledwie rozpoczæte studia rolnicze na uniw.
w Halle przerwaÆ wybuch I wojny ¥wiatowej. W 1919 byÆ uczestnikiem powstania
wielkopolskiego, nastæpnie jako oficer 15 P. UÆ. Poznañskich braÆ udziaÆ w wojnie
bolszewickiej 1920–1921, byÆ ranny w czasie odwrotu. ZostaÆ odznaczony dwukrotnie
Krzyºem Walecznych. Po zakoñczeniu wojny opu¥ciÆ sÆuºbæ czynnå jako por. rez.

Dn. 27.12.1924 oºeniÆ siæ z Zofiå Dåmbskå, córkå → StanisÆawa Dåmbskiego (1865–
1941) i Antoniny z Zaleskich, abs. Wyºszych Kursów Ziemiañskich Jerzego Turnaua we
Lwowie, wÆ. (od chwili ¥lubu) maj. Rudna Wielka k. Rzeszowa. S. D. przeniósÆ siæ do
MaÆopolski i gospodarowaÆ w maj. ºony i te¥cia StanisÆawa Dåmbskiego, po którego
¥mierci w 1941 odziedziczyÆ maj. Rudnæ MaÆå. Maj. prowadzony, o ile moºna byÆo,
intensywnie, przetrwaÆ kryzys l. trzydziestych. Przed II wojnå ¥wiatowå, gdy poprawa
ogólnych warunków ekonomicznych umoºliwiÆa inwestycje, wybudowano nowy dom
dla pracowników (tzw. czworaki), unowocze¥niono obory i stajnie oraz rozpoczæto
elektryfikacjæ domu i budynków gospodarczych zakoñczonå juº w czasie wojny. Podnie-
siono standard hodowli, wprowadzajåc oprócz prowadzonej od wielu lat obory zarodo-
wej, równieº zarodowå chlewniæ.
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Gospodarowanie w Rudnej S. D. ÆåczyÆ z pracå spoÆecznå. Jako aktywny czÆonek
Rady Parafialnej w znacznej mierze przyczyniÆ siæ do budowy ko¥cioÆa w Rudnej wybu-
dowanego z cegÆy wypalonej w cegielni w maj. Rudna Wielka. W uznaniu zasÆug na tym
polu otrzymaÆ godno¥ì tajnego szambelana papieºa Piusa XI. S. D. byÆ jednym z gÆów-
nych organizatorów Zwiåzku SpóÆdzielni Mleczarskich Ziemi Rzeszowskiej, w którym
byÆ prezesem Rady Nadzorczej. ByÆ czÆonkiem Rady Powiatowej w Rzeszowie w l. 1933–
1936, prezesem, a potem patronem lokalnego Zwiåzku Strzeleckiego, prezesem Rady
OddziaÆu Powiatowego Ochotniczej Straºy Poºarnej w Rzeszowie.

W czasie II wojny ¥wiatowej, jesieniå 1939 aresztowany przez Niemców, po paru
tygodniach zwolniony, zostaÆ uznany opiekunem (Treuhänderem) wÆasnego maj. Pozwo-
liÆo mu to na ratowanie mÆodych ludzi, m.in. przez
wyrobienie kilkudziesiæciu kart pracy chroniåcych
przed wywozem do Niemiec. Wielu z nich zatrud-
niono w Rudnej. Inne akcje pomocy obejmowaÆy
doºywianie getta w Rzeszowie, wysyÆanie paczek
do obozów jenieckich w Niemczech oraz udziela-
nie schronienia rodzinom wysiedlonym z Poznañ-
skiego przez Niemców do GG i uchodzåcym przed
sowietami ze wschodnich terenów Polski. W samym
dworze w Rudnej przez okres wojny stale przebywa-
Æo ok. 20 osób. We dworze zorganizowano tajne nau-
czanie w zakresie szkoÆy ¥redniej, z którego korzysta-
Æo, poza córkami S. D., kilkoro mÆodzieºy wysiedlo-
nej i miejscowej.

Dn. 18.10.1944 S. D. zostaÆ aresztowany przez
wÆadze PRL,  rodzinæ wyrzucono z domu,  maj.
w caÆo¥ci skonfiskowano. Po zwolnieniu z wiæzie-
nia wcielony do wojska, ale po 2 miesiåcach zde-
mobilizowany (w jednostce, do której otrzymaÆ
przydziaÆ, ºaden z oficerów poza polityczno–wy-
chowawczym nie umiaÆ mówiì po polsku, szybko
wyståpiono o zwolnienie Polaka, który nie mówiÆ po rosyjsku). Wobec zakazu zamie-
szkania w powiecie, na terenie którego mie¥ciÆ siæ zabrany maj., S. D. przeniósÆ siæ pod
Poznañ, gdzie w l. 1945–1947 administrowaÆ kolejowym maj. Kobylepole–Huby. Ze
wzglædu na stan zdrowia zmieniÆ pracæ i do ¥mierci pracowaÆ jako bibliotekarz w Biblio-
tece Akademii Medycznej w Poznaniu.

íona Stefana Zofia z Dåmbskich ukoñczyÆa wprawdzie Wyºsze Kursy Ziemiañskie
Jerzego Turnaua we Lwowie, ale od ¥lubu nie zajmowaÆa siæ gospodarstwem rolnym.
W czasie II wojny ¥wiatowej bardzo zaangaºowaÆa siæ w pomoc dla wysiedlonych do
GG osób z Poznañskiego i z terenów wschodnich. Po wojnie, odkåd wraz z mæºem
zamieszkaÆa w Poznaniu, byÆa czynna aº do póªnej staro¥ci w parafialnej opiece nad
chorymi. ZmarÆa w Poznaniu w dn. 7.10.1989.

Maria Dåmbska

DEMBIÑSKI (vel DÉBIÑSKI) STANIS£AW h. Rawicz (ok.  1855–27.12.1902),
wÆ. dóbr Niestæpowo w pow. puÆtuskim, rolnik i spoÆecznik.

PochodziÆ w prostej linii od Jana Dembiñskiego (1768–1868), dziedzica dóbr Niestæ-
powo, wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie w 1837.

Stefan Dåmbski
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Dobra Niestæpowo leºåce nad rzekå Niestæpówkå skÆadaÆy siæ ok. 1886 z fol.: Niestæ-
powo z wsiå Niestæpowo oraz Obråbek i Witki (vel £empice MaÆe) i liczyÆy 756 ha pow.,
w tym grunty orne i ogrody — 370 ha, Æåki — 341 ha, las — 385 ha. W dobrach znajdowaÆo
siæ 12 budynków murowanych i 27 drewnianych. S. D. zajmowaÆ siæ szerzeniem o¥wiaty
rolnej w¥ród wÆo¥cian. ByÆ ºonaty i miaÆ dzieci. ZmarÆ w Niestæpowie.
Dok.: „Gazeta Rolnicza” 1903, nr 2; Uruski, Rodzina; Boniecki, Herbarz; SGKP; KAP.

Krzysztof Jasiewicz

DESCOURS WOJCIECH (?–1943), wÆ. maj. StrzaÆków, w pow. radomskim.
Czæ¥ì rodziny w pewnych okresach uºywaÆa tego nazwiska w pisowni spolszczonej:

Deskur.
GospodarowaÆ w maj. o pow. 381 ha do 1940, kiedy to maj. zostaÆ zarekwirowany

przez zarzåd niemiecki i wÆåczony do Luftwaffeübungsplatz. WÆa¥ciciel wraz z rodzinå
zostaÆ wysiedlony i przeniósÆ siæ do wsi StrzaÆków (na drugå stronæ szosy Przysucha–Ra-
dom), gdzie wydzierºawiÆ czæ¥ì gospodarstwa chÆopskiego i tam gospodarowaÆ.

ZginåÆ tragicznie, najechany przez niemiecki samochód wojskowy, kiedy wracaÆ do
domu konnym wozem.

W czasie okupacji synowie szukali róºnych zajæì zarobkowych, m.in. karczowali
pniaki w lasach pañstwowych, a córki wykonywaÆy prace chaÆupnicze. MÆodzi naleºeli
do organizacji podziemnych.

Po wojnie maj. zostaÆ rozparcelowany, w budynkach i dworze mie¥ciÆ siæ POM. Po
parcelacji rodzina przeniosÆa siæ do Warszawy. Synowie Jan i Adam, rolnicy z wyksztaÆ-
cenia, pracowali w róºnych instytucjach rolniczych. Andrzej, prawnik, pracowaÆ w PÆoc-
ku w swoim zawodzie. ByÆ aresztowany i prze¥ladowany przez UB za przynaleºno¥ì do
AK. ZrujnowaÆo mu to zdrowie.

W. D. byÆ oº. z Ewå z Lipiñskich, córkå Adama i Ryszardziny ze Skrobaczewa, potem
MÆocina; Ewa D., zmarÆa w l. piæìdziesiåtych i zostaÆa pochowana obok mæºa w grobie
rodzinnym w Wolanowie.

Mieli 5 dzieci: 1) córka Romana, zam. za Wojciechem Weichtem. Dzieci nie mieli;
2) Ewa, zam. za Januszem Biernawskim; ich dzieci: a) Tomasz, b) Maciej, c) PaweÆ;
3) Jan, inº. rolnik, oº. z Irenå ÿwiæckå; ich dzieci: a) Wojciech, b) Magdalena, c) Jadwiga;
4) Adam (zm. 1978) inº. rolnik oº. z Janinå Kopcå; ich dzieci: a) Piotr, b) Andrzej,
c) Ewa; 5) Andrzej (zm. 1993), prawnik, oº. z Lilianå Beker. Dzieci nie mieli.

Henryk £uniewski

DOBIECKI ARTUR STANIS£AW LUDWIK ANTONI (19.09.1884–1948), wÆ.
maj. Biskupiec–Miedzko w pow. sieradzkim oraz maj. Cianowice w pow. olkuskim, poseÆ
i senator RP. ByÆ wnukiem Eustachego (1805–1880) oº. z Cecyliå Cieszkowskå, a synem
BronisÆawa (1840–1890), dr. nauk politycznych, wÆ. maj. Cianowice i Objechów w pow.
wÆoszczowskim, oº. z Mariå von Graeve (20.01.1856–1915) — ¥lub w miejscowo¥ci
Borek 8.10.1878 — córkå Aleksandra Karola (1818–1883) i Emilii z Koczorowskich.
Ur. w Cianowicach.

StudiowaÆ w Ecole des Sciences Politiques w Paryºu, a nastæpnie na Wydz. Filozo-
ficznym uniw. w Heidelbergu, gdzie w 1910 otrzymaÆ tytuÆ doktora za pracæ „Organi-
zacja kredytu ziemskiego wÆo¥ciañskiego i jego znaczenie dla stosunków agrarnych
w Rosji”.
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W l. 1910–1914 byÆ sædziå okrægowym w Spale k. Krakowa. W 1914 zostaÆ radcå
Dyrekcji GÆównej TKZ w Warszawie. W 1920 wybrany posÆem, a w 1928 z ramienia
BBWR senatorem do Sejmu RP. ZasiadaÆ w Komisji Senackiej Spraw Zagranicznych.

WspóÆreprezentowaÆ mniejszo¥ì akcjonariuszy fabryki wÆókienniczej w íyrardowie.
Wraz z Januszem RadziwiÆÆem byÆ wspóÆwÆ. „Gazety Konserwatywnej” w Warszawie.

W czasie okupacji niemieckiej wykazaÆ piæknå patriotycznå postawæ, zaopatrujåc
i goszczåc w maj. Cianowice partyzantów polskich i pomagajåc miejscowej ludno¥ci
ºydowskiej. W 1945 odrzuciÆ propozycje wspóÆpracy z wÆadzami komunistycznymi
i udaÆo mu siæ z koñcem 1945 wraz z rodzinå wyjechaì pociågiem ewakuacyjnym
z Polski. WståpiÆ do dywizji gen. StanisÆawa Maczka. Po wojnie rodzina zamieszkaÆa
w Paryºu, skåd wyjechaÆa do USA. A. D. byÆ Kawalerem Zakonu Maltañskiego. Opra-
cowaÆ do druku ksiåºkæ: Edgar Vincent vicehrabia d’Abernon. Osiemnasta decydujåca
bitwa w dziejach ¥wiata pod Warszawå 1920 roku; tÆum. S. A. Arnsen, W. 1990.

Oº. z Piå Lasockå z Woronieckich (krewnå ojca Jacka Woronieckiego), miaÆ syna
Eustachego.
Dok.: Kto byÆ kim w II RP; informacje mecenasa StanisÆawa Koscha z Krakowa i wspomnienia rodzinne;
Boniecki, Herbarz.

Józef Kleszczyñski (red.)

DOLAÑSKI HENRYK h. Korab (30.05.1856–18.10.1935), wÆ. maj. Græbów w pow.
tarnobrzeskim i RadÆów w pow. tarnowskim. Syn Feliksa i Wandy z Piaseckich z Popko-
wic w Lubelskiem, córki Józefa i Antoniny z SokoÆowskich. Ur. w Græbowie.

H. D. po ojcu odziedziczyÆ dobra Græbów (ok. 4200 ha), nabyte przez pradziadka
Piotra Celestyna D. na licytacji wraz z dobrami Majdan w pow. kolbuszowskim w l. 1830–
1834. ByÆy to dawne królewszczyzny, przejæte po rozbiorach przez wÆadze austriackie.
Dobra Majdan przeszÆy potem drogå maÆºeñstwa do rodziny KozÆowieckich. Feliks D.
postawiÆ gospodarkæ Græbowa na wysokim poziomie, dziæki czemu mógÆ w 1867 doku-
piì na licytacji od skarbu austriackiego dobra Baranów w pow. tarnobrzeskim wraz
z renesansowym paÆacem. H. D. po¥lubiÆ Irenæ bar. Christiani–Grabieñski–Kronauge von
Kronwald (zm. 11.12.1951 w Krakowie), Polkæ z Wiednia, córkæ bar. Teodora i Ludgar-
dy z Grabowskich. MaÆºonkowie sprzedali posagowe dobra Niechobrze w pow. rze-
szowskim, a w 1898 dokupili klucz RadÆów (4022 ha). H. D. przyczyniÆ siæ wydatnie do
rozwoju gospodarki w Græbowie i RadÆowie. KontynuowaÆ zapoczåtkowane przez ojca
prace melioracyjne, zamieniajåc bagna i nieuºytki w Æåki.

ByÆ dziaÆaczem galicyjskich samorzådów powiatowych i prezesem kóÆek rolniczych
w pow. tarnobrzeskim, które zainicjowaÆ. W 1904 naleºaÆ do wspóÆzaÆoºycieli syndykatu
rolniczego w Krakowie i zostaÆ jego prezesem. Wraz z synem Sewerynem ufundowaÆ
ko¥cióÆ parafialny w Græbowie i we wsi Stale. W 1910 przekazaÆ synowi dobra Græbów,
a sam posiadaÆ Æåcznie 4022 ha uºytków rolnych i lasu w RadÆowie. Dobra te zapisaÆ
wnukowi, Henrykowi, synowi swej córki Ireny i Henryka hr. Skrzyñskiego. ByÆ czÆon-
kiem Tow. PrzemysÆowego Krajowego w Krakowie (1915). H. D. zmarÆ w RadÆowie.

Dzieci: 1) → Seweryn (1888–1979), 2) Irena po¥lubiÆa 1°v. Henryka hr. Skrzyñskie-
go. Mieli syna Henryka. Henryk hr. Skrzyñski jun., aresztowany przez Niemców w 1942
za dziaÆalno¥ì w AK, przeszedÆ przez obozy koncentracyjne, a uwolniony w 1945 wy-
emigrowaÆ do Australii; 2°v. Piotra Pilarskiego, nauczyciela: ich córka Irena zam. za
Jerzym Jarmonttem h. Pobóg.
Dok.: Archiwum biograficzno–genealogiczne rodziny Dolañskich; Odpowiedª na ankietæ IH PAN; Hof- und
Staats-Handbuch.

Jan Marian WÆodek (W. R., S. G.)
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DOLAÑSKI SEWERYN h. Korab (1.01.1888–22.02.1979), wÆ. maj. Græbów w pow.
tarnobrzeskim, rolnik, dziaÆacz polityczny i gospodarczy. Syn → Henryka (1856–1935)
i Ireny bar. Christiani–Grabieñski–Kronauge von Kronwald. Ur. w Græbowie.

UkoñczyÆ Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu i w 1910 objåÆ ofiarowany mu
przez ojca Græbów o pow. ok. 4200 ha. ByÆ to maj. zboºowo–hodowlany zagospodaro-
wany bardzo dobrze. Jednopiætrowy murowany dwór (paÆac) w Græbowie, zbudowany
wedÆug projektu architekta wÆoskiego, dzisiaj sÆuºy jako szkoÆa z internatem.

W 1911 S. D. zorganizowaÆ spóÆkæ rolniczo–handlowå „Gleba”, a w dwa lata potem
otworzyÆ jej filiæ w Rozwadowie. SpóÆka prosperowaÆa do koñca II wojny ¥wiatowej.
W l. 1911–1913 S. D. peÆniÆ funkcjæ prezesa Tarnobrzeskiego Tow. Rolniczego i naleºaÆ
do Rady Powiatowej w Tarnobrzegu. Choì z poglådów byÆ konserwatystå galicyjskim,
miaÆ teº przyjacióÆ w¥ród czÆonków PSL „Piast”. Za poparciem „Piasta” zostaÆ wybrany
prezesem MaÆopolskiego Tow. Rolniczego w Krakowie, a po jego poÆåczeniu z Lwow-
skim Tow. Gospodarczym w RP, prezesem MaÆopolskiego Tow. Rolniczego we Lwowie.
Przed I wojnå ¥wiatowå byÆ ostatnim marszaÆkiem szlachty pow. tarnobrzeskiego.

W Græbowie sfinansowaÆ ochronkæ, katolicki dom ludowy i wraz z ojcem budowæ
ko¥cioÆa. Mimo to, w okresie silnych zaburzeñ w Galicji w styczniu 1919 grupa zrewol-
towanych chÆopów najechaÆa dwór w Græbowie.

Dobra Græbów nie byÆy objæte miædzywojennå reformå rolnå, gdyº wykazywaÆy
wysokå efektywno¥ì i byÆy uprzemysÆowione (gorzelnia). Natomiast S. D. rozparcelo-
waÆ dobrowolnie ok. 300 ha z fol. Chyb. ZmeliorowaÆ ok. 500 ha i na 100 ha zaÆoºyÆ sta-
wy rybne. PrzyczyniÆ siæ teº wydatnie do zorganizowania duºej bekoniarni w Dæbicy,
która podniosÆa rentowno¥ì produkcji wieprzowiny w powiecie.

W l. 1920–1926 S. D. kierowaÆ wydz. powiatowym w Tarnobrzegu, a do 1939 naleºaÆ
teº do Rady Powiatowej w tym mie¥cie. Dotychczasowy budynek wÆadz powiatowych
w Tarnobrzegu oddaÆ na potrzeby gimn., za¥ sam zakupiÆ dla nich innå siedzibæ. WystaraÆ
siæ teº o fundusze pañstwowe na budowæ mostu na Sanie w Rozwadowie. W 1937
obchodziÆ 25-lecie pracy dla pow. tarnobrzeskiego, z którego ramienia byÆ delegatem do
Wojewódzkiej Rady we Lwowie. W l. 1927–1939 byÆ prezesem Komisji Rewizyjnej
Rady Nadzorczej Pañstwowego ZakÆadu Ubezpieczeñ Wzajemnych. W l. trzydziestych
peÆniÆ teº funkcjæ prezesa przemyskiej diecezjalnej Akcji Katolickiej.

W l. 1939–1944 S. D. nadal kierowaÆ majåtkiem. Wojna i okupacja zacie¥niÆy wiæzi
miædzy wÆa¥cicielami i pracownikami dóbr græbowskich. Przez dwór przewinæÆo siæ
ok. 200 osób wysiedlonych i ukrywajåcych siæ przed Niemcami. Na pro¥bæ oo. benedyk-
tynów z Tyñca S. D. ukrywaÆ w Græbowie kilka rodzin ºydowskich i utrzymywaÆ dzie-
siåtki osób, a takºe dostarczaÆ pomoc rozdzielanå w ramach RGO i wysyÆanå w paczkach
do obozów. Z powodu licznego napÆywu uchodªców S. D. przerobiÆ stare zakÆady
i spichrze na pomieszczenia mieszkalne.

W Græbowie mie¥ciÆa siæ placówka AK. W czasie okupacji S. D. peÆniÆ funkcjæ
przewodniczåcego Komisji Rewizyjnej RGO. Pow. tarnobrzeski ºyÆ w atmosferze terro-
ru pod rzådami wyjåtkowo okrutnego niemieckiego Kreislandwirta Fuldnera, który
zorganizowaÆ masowy mord ziemiañstwa polskiego we dworze w Zbydniowie. Wycofu-
jåce siæ wojska niemieckie osÆaniane byÆy w lecie 1944 przez przez oddziaÆy Rosyjskiej
Armii Wyzwoleñczej (ROA), które w ostatniej chwili usiÆowaÆy zdobyì i ograbiì dwór
w Græbowie. WÆa¥ciciele zabarykadowali siæ i przeczekali do nadej¥cia oddziaÆów ra-
dzieckich na poczåtku lipca 1944. We wrze¥niu 1944 przebywaÆy tu 83 osoby. Na jesieni
w budynkach gospodarczych Græbowa znajdowaÆ siæ szpital polowy Armii Czerwonej
(wojska radzieckie zachowywaÆy siæ poprawnie, pÆacåc za pobierane zaopatrzenie).
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S. D. pozostawaÆ wówczas jedynym polskim wÆ. ziemskim w powiecie, gdyº inni zginæli
lub byli nieobecni. Na poczåtku paªdziernika nowe wÆadze powiatowe poleciÆy mu nawet
zagospodarowanie maj. nieobecnych wÆa¥cicieli. Nie zdåºyÆ tego zrobiì, gdyº 23.10.
1944 komórka PPR ze Stalowej Woli nakazaÆa S. D., jego ºonie i wszystkim mieszkañ-
com maj. græbowskiego opuszczenie go w ciågu trzech dni. Juº 24.10. pojawiÆy siæ
oddziaÆy MO, usuwajåc mieszkañców i aresztujåc samego S. D. Po paru dniach zwolnio-
ny, zatrzymaÆ siæ wraz z ºonå w Tarnobrzegu. Aresztowany ponownie w sierpniu 1945,
trzymany byÆ w wiæzieniu UB w Tarnobrzegu przez trzy miesiåce. Po zwolnieniu zamie-
szkaÆ z ºonå w Krakowie, lecz ponownie zagroºony aresztowaniem ukryÆ siæ u ºony
przybranego syna w Råbczynie k. Ostrowia Wlkp.

W czerwcu 1946 Dolañscy przenie¥li siæ ostatecznie do Warszawy, gdzie pomogÆa
siæ im urzådziì ukrywana w Græbowie w czasie okupacji p. Natanson–ÿwierczew-
ska. W l. 1946– 1949 S. D. pracowaÆ w Pañstwowych ZakÆadach Hodowli Ro¥lin w War-
szawie. Zagroºony aresztowaniem w 1949 zrezygnowaÆ z tej pracy, lecz nie mógÆ przez
jaki¥ czas znaleªì innej. W 1950 znalazÆ zatrudnienie jako rewizor sklepów „Ars Chri-
stiana” naleºåcych do nowego „Caritasu”, w ramach „Zrzeszenia Katolików” posÆa Jana
Frankowskiego. W 1963 wybrany zostaÆ prezesem Komisji Rewizyjnej grupy „Za i Prze-
ciw” J. Frankowskiego. ZmarÆ 22.02.1979 w Warszawie; pochowany wraz z ºonå na
cmentarzu w Græbowie.

Dn. 3.08.1920 S. D. po¥lubiÆ Teresæ hr. Poniñskå (9.03.1889 w Ko¥cielcu — 28.08.
1980 w Warszawie). ZaÆoºyÆa ona w l. 1929–1939 kilkana¥cie kóÆ gospodyñ wiejskich
w pow. tarnobrzeskim, znanych m.in. z kursów kroju i szycia.

WÆasnych dzieci nie mieli, adoptowali w 1941 Stefana hr. Ronikiera (1914 w Mo-
skwie – 31.05.1987 w Domanówku pod Warszawå), syna Adama, prezesa RGO. ByÆ on
inº. rolnikiem i kpt. w brygadzie zmotoryzowanej gen. StanisÆawa Maczka. Ranny we
wrze¥niu 1939. Podczas okupacji peÆniÆ funkcjæ rzådcy w Græbowie i dziaÆaÆ w AK.
Przej¥ciowo wiæziony przez gestapo. W chwili nadej¥cia frontu w 1944 zorganizowaÆ
samoobronæ przed bandami rabunkowymi podajåcymi siæ za partyzantkæ polskå. ZgÆo-
siÆ siæ ochotniczo do LWP i braÆ udziaÆ w operacji drezdeñskiej II Armii LWP. Awanso-
wany do stopnia mjr., otrzymaÆ m.in. list pochwalny podpisany wÆasnoræcznie przez
Stalina. Podczas pierwszej amnestii po wojnie ujawniÆ swå przynaleºno¥ì do AK, za co
zostaÆ natychmiast zdegradowany. Po przej¥ciu do rez. pracowaÆ jako zootechnik.
Dok.: zob. Dolañski Henryk.

Jan Marian WÆodek (W. R.)

DOMAÑSKA TERESA z JELEÑSKICH, pseud. AK „Dorota” (ur. 13.04.1910),
1ov. za Witoldem Goreckim, 2ov. za → WacÆawem Zaleskim (?–1940?), 3ov. ⇒ za
Zygmuntem Domañskim (189[...]–1965). WÆ. maj. Jelenpol w pow. nie¥wieskim. Córka
⇒ Józefa Jeleñskiego h. Korczak odm. (1868–1922) i ⇒ Marii z Koñczów h. Ogoñczyk
(1876–1922). Ur. w rodzinnym maj. Glinciszki w pow. wileñsko–trockim.

Rodzeñstwo: 1) → Maria Erdmanowa (1902–1982); 2) ⇒ Kazimierz (1903–1943);
3) → Gabriela Zaleska (1905–1992); PaweÆ (1907–1923); → Jadwiga Mielºyñska
(ur. 1916).

I wojnæ ¥wiatowå spædziÆa wraz z rodzicami i rodzeñstwem w naleºåcym do jej ojca
maj. Opol na Polesiu. Po zakoñczeniu wojny rodzice jej przenie¥li siæ do Glinciszek.
W ciågu roku szkolnego, w celu ksztaÆcenia dzieci, mieszkali w Wilnie.

Okres wojny polsko–bolszewickiej caÆa rodzina spædziÆa u bliskich krewnych Sewe-
ryny i Ignacego Mielºyñskich, wÆ. maj. Iwno w woj. poznañskim. Teresa wraz ze starszå
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siostrå Gabrielå byÆa w gimn. i internacie ss. urszulanek w Poznaniu. Po otrzymaniu
matury skoñczyÆa rocznå szkoÆæ gospodarczå w Kuªnicach–Zakopanem.

W 1929 wyszÆa za måº za Witolda Goreckiego, kapitana artylerii konnej (w sÆuºbie
czynnej) i wykÆadowcæ w Wyºszej Szkole Artylerii we WÆodzimierzu WoÆyñskim. Mie-
szkaÆa tam aº do odej¥cia mæºa ze sÆuºby wojskowej. Objæli maj. Jelenpol (ok. 1000 ha,
w tym kilkaset ha bardzo piæknego starego lasu), który przypadÆ Teresie z tytuÆu dziaÆów
rodzinnych. Urodzili siæ  synowie:  1)  WÆadysÆaw;  2)  PaweÆ (zmarÆy  we wczesnym
dzieciñstwie) i 3) Jan. Måº Teresy zmarÆ w 1934 na skutek ciæºkiego zapalenia gruczo-
Æów chÆonnych w wojskowym szpitalu w Wilnie.

W 1935 Teresa wyszÆa za måº za WacÆawa Zaleskiego, brata swego szwagra BogusÆa-
wa (zob. biogram ⇒ Stefana Czarnockiego). Razem pomy¥lnie gospodarowali w Jelen-
polu, WacÆaw Zaleski znaÆ siæ doskonale na rolnictwie. Teresa prowadziÆa caÆe tzw.
„gospodarstwo kobiece”, m.in. ¥wietnie funkcjonujåcå oranºeriæ (specjalno¥ì lilie „rega-
le”). Miody o specyficznych wÆa¥ciwo¥ciach zamawiane byÆy przez fabryki papierosów
do uszlachetniania róºnych gatunków tytoniu. Ogórki z duºej plantacji dostarczane byÆy
do fabryki konserw w kluczu radziwiÆÆowskim i stamtåd eksportowane do Anglii. Zasa-
dzonych zostaÆo 30 ha sadów owocowych. Doskonale byÆa postawiona hodowla inwen-
tarza — caÆy materiaÆ hodowlany kupowaÆa Izba Rolnicza. Urodzili siæ dwaj synowie:
4) Szymon (wcze¥nie zmarÆ) i 5) Andrzej.

Gdy  we wrze¥niu 1939 przyszÆa wiadomo¥ì, ºe  wojska sowieckie przekroczyÆy
granicæ  polskå, Zalescy postanowili ewakuowaì siæ wozami z dzieìmi na Zachód.
WacÆaw i jego brat BronisÆaw, który wraz z rodzinå doÆåczyÆ do uciekajåcych, zostali
aresztowani w Piñsku przez NKWD jako „pomieszczicy”. Teresa bezskutecznie podej-
mowaÆa usilne starania o ich uwolnienie. SÆuch po nich zaginåÆ. Teresie, która oczekiwaÆa
wkrótce urodzenia dziecka, udaÆo siæ wróciì do Jelenpola. Przydzielono jej i dzieciom dwa
pokoje we dworze. PracowaÆa jako fornal. ByÆa stale pilnowana. UzyskaÆa pozwolenie na
krótki wyjazd do matki w Tuczy i tam urodziÆa siæ córeczka Maria. Wkrótce po porodzie
i po powrocie do Jelenpola Teresa musiaÆa i¥ì do pracy przy mÆócce i wykonywaì
podwójnå pracæ podawania na mÆocarniæ widÆami snopów oraz odbierania wymÆóconej
sÆomy. PracowaÆa teº przy zwózce drzewa w lesie. Po dniu takiej pracy wracaÆa do domu

PaÆac Jeleñskich w
Glinciszkach
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póÆºywa ze zmæczenia. W nocy udawaÆo siæ jej czasem zakra¥ì do obory, by niepostrze-
ºenie wydoiì trochæ mleka dla dzieci.

W kwietniu 1940 jej matka i siostra wraz z dzieìmi zostaÆy wywiezione na Syberiæ.
Teresa spodziewaÆa siæ teº lada moment wywózki. ZdecydowaÆa siæ wiæc na nielegalne
przekroczenie zielonej granicy. MiaÆo jej w tym pomóc dwóch wysÆanników jej brata ⇒
Kazimierza Jeleñskiego i siostry → Marii Erdmanowej, która przysÆaÆa ¥rodki nasenne
dla dzieci, by nie pÆakaÆy przy przekraczaniu granicy. Symulujåc chorobæ dzieci i ko-
nieczno¥ì wyjazdu do doktora, spotkaÆa siæ z nimi u proboszcza na plebanii w Klecku.
Granicæ usiÆowali przekroczyì w Wielkich Solecznikach. Zostali w nocy ujæci przez
ukrytå przy mo¥cie sowieckå straº granicznå i przewiezieni do wiæzienia w Lidzie.
Teresa zwolniona z dzieìmi z wiæzienia, nie widzåc sposobu przetrwania, powtórnie
staraÆa siæ przekroczyì nielegalnie granicæ. ZostaÆa okradziona z resztek biºuterii przez
rzekomych przewodników i pozostawiona z dzieìmi w polu. TrafiÆa do domku le¥nicze-
go, który okazaÆ siæ konfidentem i oddaÆ ich w ræce NKWD. Teresa z dzieìmi znalazÆa
siæ w wiæzieniu w okropnych warunkach gÆodu, zimna i wilgoci. Czæ¥ì wiæªniów zdol-
nych do pracy deportowano na wschód. Teresie z dzieìmi NKWD kazaÆo przekroczyì
granicæ, mimo ºe Niemcy nie przyjmowali juº uciekinierów, a zÆapanych przerzucali na
sowieckå stronæ. UdaÆo siæ jej niepostrzeºenie dla straºy niemieckich przej¥ì przez
granicæ. Pieniådze, potrzebne na kupno biletów kolejowych do Warszawy ofiarowaÆ jej
ko¥cielny na plebanii, do której udaÆa siæ z pro¥bå o poºyczkæ. W Warszawie spotkaÆa siæ
z siostrå → Gabrielå Zaleskå, zabiegajåcå o zwolnienie swego mæºa → BogusÆawa Za-
leskiego z oflagu. Malutka Maria byÆa skrajnie wyczerpana. Mimo usilnych starañ
w szpitalu, gdzie zostaÆa natychmiast umieszczona, nie udaÆo siæ jej uratowaì.

Teresa zamieszkaÆa z Gabrielå i dwiema szwagierkami Zaleskimi w NaÆæczowie.
W domku letniskowym, w którym zamieszkaÆo 19 osób z rodziny, warunki byÆy ciæºkie.
Siostry zarabiaÆy róºnymi pracami dorywczymi. Ich brat Kazimierz Jeleñski zostaÆ
aresztowany przez Niemców w Rabce. ZmarÆ w O¥wiæcimiu.

W NaÆæczowie Teresa zaangaºowaÆa siæ w dziaÆalno¥ì konspiracyjnå. Przysiægæ przy-
jåÆ od niej bezpo¥redni zwierzchnik w AK, Józef Bisping. W domu, w duºej bañce

PaÆac w Glinciszkach od strony jeziora
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z grochem ukryta byÆa stacja nadawczo–odbiorcza. Teresa ukrywaÆa u siebie spalonych
akowców, przeºywajåc w zwiåzku z tym dramatyczne chwile. UczestniczyÆa w ratowa-
niu znajdujåcych siæ w tragicznym stanie wysiedleñców z Zamojszczyzny przywoºo-
nych transportami do NaÆæczowa.

W 1945, zagroºona przez UB, pod presjå siostry i szwagra przybyÆego z oflagu
BogusÆawa Zaleskiego, osiedliÆa siæ z nimi w Sopocie. Nie rezygnowaÆa z dalszej aktyw-
nej pracy w konspiracji. W organizacji „Semper fidelis” kierowaÆa odcinkiem, którego
zadaniem byÆo organizowanie chwilowej kryjówki dla spalonych akowców, a nastæpnie
przerzucanie ich  przez granicæ (m.in. J. Bispinga do Szwecji). Z powodu licznych
aresztowañ w sopockiej organizacji musiaÆa na jaki¥ czas wyjechaì do WrocÆawia. W 1947
Zalescy opu¥cili Wybrzeºe. BogusÆawowi, wicedyr. PNZ na woj. gdañskie, groziÆo
aresztowanie w zwiåzku z politycznym procesem naczelnego dyr. PNZ, Leonarda Ma-
ringe’a. Po usilnych pro¥bach Teresa wyraziÆa zgodæ na powierzenie Zaleskim opieki nad
swym synem Andrzejem, któremu BogusÆaw pragnåÆ zaståpiì utraconego ojca. Andrzej
zostaÆ z nimi na staÆe. Starsi synowie: WÆadysÆaw i Jan Górecki pozostali w Sopocie.

W 1951 Teresa wyszÆa po raz trzeci za måº za ⇒ Zygmunta Domañskiego (189[...]–
1965), przyjaciela rodziny Zaleskich i Jeleñskich, ziemianina z Kresów Wschodnich.
Zygmunt, dziaÆacz Narodowej Demokracji, po wieloletnich wiæzieniach w PRL i nie-
zwykle ciæºkich ¥ledztwach wyszedÆ na wolno¥ì nie zÆamany, lecz z zupeÆnie zrujnowa-
nym zdrowiem. Oboje pracowali na Wybrzeºu (m.in. w Centrali PrzemysÆu Ludowego).
Zygmunt zmarÆ na serce. Teresa jako emerytka mieszka nadal w Sopocie.

Dzieci: 1) WÆadysÆaw Górecki (1930–1.03.1991), abs. Wyºszej SzkoÆy Morskiej,
kapitan íeglugi Wielkiej, zmarÆ na statku na zawaÆ serca; 2) PaweÆ Górecki (ur. 1931),
zm. we wczesnym dzieciñstwie; 3) Jan Górecki (ur. 1933), abs. PG pracowaÆ na kierowni-
czych stanowiskach w przedsiæbiorstwach na Wybrzeºu; 4) Szymon Zaleski (ur. 1936),
zm. we wczesnym dzieciñstwie; 5) Andrzej Zaleski (ur. 3.08.1938), wychowanek Gabrie-
li i BogusÆawa Zaleskich, abs. SGGW, dyr. Stacji Hodowli Ro¥lin w woj. toruñskim;
6) Maria Zaleska (11.1939–1940).
Dok.: Aftanazy, MateriaÆy, t. II; Archiwum rodziny Jeleñskich oprac. m.in. przez Gabrielæ Zaleskå.

Dorota Mycielska

DOWOJNO TADEUSZ h. Szeliga (1870–1940), wÆ.
maj. Dobrzeitak na Wileñszczyªnie w pow. ¥wiæciañ-

skim, prawnik, komisarz Policji Pañstwowej w Wilnie,
syn Teofila Konstantego i Marii z Kostrowickich.

PochodziÆ z dawnego rodu szlachty litewskiej.
Jego czÆonkowie uczestniczyli w Radzie Królew-
skiej od czasów Kazimierza Jagielloñczyka do ok-
resu panowania Zygmunta Augusta.

Brat MieczysÆaw, oº. z Katarzynå Okulicz, ad-
ministrowaÆ fol. ZogÆy na Wileñszczyªnie. ZmarÆ
w okresie miædzywojennym. ZostawiÆ dwie córki:
Janinæ za Janem Lipiñskim — ich syn Edward jest

pracownikiem naukowym uniw. w Oxfordzie — i Al-
donæ za Januszem hr. Dåmbskim. Mieli córkæ Jolantæ

Rutkowskå zamieszkaÆå w Warszawie.
T. D. wychowany na najlepszych patriotycznych wzo-

rach polskiego ziemiañstwa Kresów Wschodnich Rzeczy-
Tadeusz Dowojno
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pospolitej ukoñczyÆ Wydz. Prawa na uniw. w Moskwie. Po studiach do wybuchu I woj-
ny ¥wiatowej administrowaÆ swoim maj. Dobrzeitak. Od 1915 organizowaÆ i dowodziÆ
samoobronå, tzw. Milicjå Obywatelskå przeksztaÆconå w 1918 w Policjæ Pañstwowå.
T. D. byÆ jej komendantem w Nowej Wilejce, a od 1922 komisarzem Policji w Wilnie.
W 1930 przeszedÆ na emeryturæ i osiadÆ w maj. Dobrzeitak (150 ha).

W paªdzierniku 1939 zostaÆ aresztowany przez NKWD. Wiæziony i torturowany
w Postawach, zginåÆ zamordowany w Berezweczu w kwietniu 1940. Na T. D. i jego
bracie MieczysÆawie wygasÆ ród Dowojnów h. Szeliga, gdyº ºaden z nich nie pozostawiÆ
mæskiego potomka.

T. D. oºeniÆ siæ z Janinå z domu Szadurskå ur. 1881 w maj. Kleszcze pod Kobryniem.
Aresztowana przez NKWD w kwietniu 1940, zmarÆa ¥mierciå gÆodowå w kwietniu 1945
pod PawÆodarem w Kazachstanie.

Tadeusz i Janina D. mieli dwie córki: 1) Halinæ (ur. 1906) i 2) Annæ (ur. 1913). Obie
po ukoñczeniu ºeñskiego gimn. w Wilnie wyszÆy za måº. Halina po¥lubiÆa Bohdana
Drueta; mieli czworo dzieci: a) CzesÆawa, znanego oceanologa, prof. dr. hab., dyr. Insty-
tutu Oceanologii PAN w Sopocie; b) Wojciecha, mgr. inº. zamieszkaÆego w Gdañsku;
c) Wandæ Jadkowskå zamieszkaÆå w USA oraz d) Jolantæ Staniewicz zamieszkaÆå
w Gdañsku. Anna po¥lubiÆa Zygmunta JabÆoñskiego. Zygmunt, oficer rez., wiæziony
w Starobielsku, zginåÆ jak tysiåce oficerów polskich z råk NKWD. Anna zostaÆa zamor-
dowana w 1949 przez nieznanych sprawców w maj. Dobrzeitak.

Wojciech Druet

DZIERZBICKA MARIA z POP£AWSKICH (1904–1994), wÆ. lasu „na Kamieñ-
cu”. Córka Adama PopÆawskiego i Marii z Daszewskich. Ur. w Promniku.

Siostry: → Anna Daszewska (ur. 1907); → Zofia Daszewska (ur. 1909); brat StanisÆaw.
Po poczåtkowych naukach w domu rodzinnym zdaÆa maturæ w Zbylitowskiej Górze.
W ramach dziaÆów rodzinnych po ¥mierci ojca otrzymaÆa w 1934 las „na Kamieñcu”.

M. D. po¥lubiÆa Janusza Dzierzbickiego z Szynwaldu w pow. grudziådzkim i tam za-
mieszkaÆa.

Po wybuchu II wojny ¥wiatowej Dzierzbiccy utracili Szynwald skonfiskowany przez
Niemców i zamieszkali „na Kamieñcu” k. Promnika. Nastæpnie znaleªli schronienie
u siostry Zofii w Krasowie. W 1943 Niemcy skonfiskowali Krasów, przenie¥li siæ wiæc
ponownie do domu w Kamieñcu. Po wojnie sprzedali ten dom i zamieszkali w Warszawie.

Andrzej Daszewski (red.)

DZIEWANOWSKI MICHA£ (1904–1970), wÆ. maj. SuÆkowice w pow. grójeckim.
Syn Henryka, wÆ. Moszczennego w pow. lipnowskim, i Zofii z Waldorffów–Preyssów
h. Nabram. Ur. w Moszczennem.

UkoñczyÆ gimn. im. Jana Zamoyskiego w Warszawie w 1923, a nastæpnie kursy
Turnaua we Lwowie. Praktyki rolne odbyÆ w maj. kilku znanych ze stosowania doskona-
Æych metod uprawy roli ziemian, m.in. u Wyganowskiego. GospodarowaÆ nastæpnie
w odziedziczonym po ojcu maj. SuÆkowice k. Góry Kalwarii (290 ha). Dn. 15.02.1945
zmuszony przez komunistyczne wÆadze do opuszczenia maj. udaÆ siæ na ÿlåsk. Tam
uczestniczyÆ w przejmowaniu maj. poniemieckich i wprowadzaniu w nich polskiej ad-
ministracji. Nastæpnie z ramienia zarzådu okrægowego PNZ administrowaÆ maj. Obro-
wiec k. Gogolina. Gdy rozpoczæÆa siæ nagonka na byÆych ziemian, zamieszkaÆ w Gliwi-
cach i tam pracowaÆ do ok. 1960. Ostatni okres ºycia spædziÆ w Warszawie i pracowaÆ jako
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naczelnik wydz. w Zjednoczeniu PrzemysÆu TÆuszczowego. ZmarÆ w Warszawie
w 1970. Pochowany zostaÆ na cmentarzu w Chynowie koÆo swego ojca. ByÆ nieºonaty.

SÆawomir Leitgeber

EKIERT KRYSTYNA z NIECIECKICH (ur. 1905), wÆ. maj. Krychnowice w pow.
radomskim, córka Ludwika Niecieckiego h. Poraj i Anny z Dutkowskich. Ur. w Kossowie
Wiækszym.

UkoñczyÆa szkoÆæ ss. benedyktynek w Staniåtkach k. Krakowa. W 1926 po¥lubiÆa
WacÆawa Ekierta, urzædnika kolejowego w Radomiu. W posagu otrzymaÆa czæ¥ì grun-
tów Kossów (ok. 200 ha), które nazwano Krychnowice. W 1939 maj. przejæli Niemcy.
Måº K. E., aresztowany, zginåÆ w O¥wiæcimiu. K. E. wyjechaÆa do Radomia i zamieszka-
Æa w swoim mieszkaniu. ZostaÆa przez Niemców z niego wyrzucona z dwojgiem dzieci.
Przydzielono jej maÆe, zimne, brudne, zapluskwione mieszkanie. MiaÆa dwoje dzieci:
córkæ 1) Iwonæ, która uczyÆa siæ na tajnych kompletach, majåc lat czterna¥cie byÆa
w partyzantce, i syna 2) Jacka.

(Red.)

ERDMAN KAROL h. Szczaplina (1890–15.12.1952), wÆ. maj. Plechtin na Smoleñ-
szczyªnie. Kapitan WP. Syn WacÆawa i Marii ze Szwojnickich. Ur. w maj. Konstanpol

na Wileñszczyªnie.
Erdmanowie to rodzina pochodzenia niemieckiego, która

przybyÆa do Polski w XVII w. i na sejmie 1652 otrzymaÆa
indygenat. Rodzina  o  polskich  tradycjach patriotycz-

nych. Dziadek K. E. za udziaÆ w powstaniu stycznio-
wym zostaÆ zesÆany na Sybir, a majåtki Erdmanów po-
Æoºone na Litwie zostaÆy skonfiskowane.

K. E. po ukoñczeniu gimn. rosyjskiego w Smo-
leñsku studiowaÆ na politech. w Petersburgu, Lwo-
wie (gdzie naleºaÆ do „Strzelca”), a nastæpnie
w Charkowie, uzyskujåc tytuÆ inº. Bezpo¥rednio po
studiach, w czasie I wojny ¥wiatowej, wcielony do
wojska rosyjskiego. Po wybuchu rewolucji prze-
dostaÆ siæ przez front do Polski. WståpiÆ do V Armii

gen. StanisÆawa Szeptyckiego. W l. 1919–1920 byÆ
w sztabie tej armii szefem budownictwa wojskowego

w randze kapitana.
W 1920 oºeniÆ siæ z Mariå Jeleñskå (1902–1982),

córkå ⇒ Józefa (1868–1922) i ⇒ Marii z Jeleñskich
(1876–1941).  Po wojnie wraz z ºonå objåÆ gospodar-

kæ przypadajåcego jej w my¥l dziaÆów rodzinnych maj. An-
nowil (w pow. wileñsko–trockim). W czasie II wojny ¥wiatowej byÆ oficerem AK,
walczyÆ na Wileñszczyªnie.

Po wojnie zamieszkaÆ z ºonå w BiaÆymstoku, pracowaÆ w Urzædzie Wojewódzkim.
ByÆ delegatem Ministerstwa Odbudowy na woj. biaÆostockie.

W 1951 aresztowany przez UB, zmarÆ zamæczony w czasie ¥ledztwa w wiæzieniu na
Rakowieckiej w Warszawie. Do udziaÆu w pogrzebie dopuszczono tylko ºonæ i syna. Nie
wydano zgody na otworzenie trumny. Pochowany w Warszawie na Wojskowym Cmen-
tarzu Powåzkowskim. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Dzieci: 1) CzesÆaw PaweÆ

Karol Erdman
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(1921 w Glinciszkach – 1971 w BiaÆymstoku). W okresie II wojny ¥wiatowej ºoÆ-
nierz AK. Studia na SGGW w Warszawie. Pracownik naukowy Wyºszej SzkoÆy Inºynie-
ryjnej w BiaÆymstoku oraz nauczyciel Technikum Budowlanego. Kawaler. Zm. 1971.
Pochowany na cmentarzu Komunalnym w BiaÆymstoku; 2) Maria (ur. 1923) w Wilnie.
W okresie II wojny ¥wiatowej czÆonek AK. Po wojnie wyºsze studia na wydziale
malarstwa oraz konserwacji ASP w Krakowie. Pracownik naukowy KUL w Lublinie. Od
1968 kierownik Pracowni Konserwacji DzieÆ Sztuki przy PP PKZ w JarosÆawiu, a na-
stæpnie w Olsztynie. Obecnie emerytka. Zam. za Janem PrzeÆomcem, artystå malarzem.
Mieszka w Olsztynie. Ma dwie córki: a) Maria, studia na wydz. archeologii na UJ
w Krakowie. Uczestniczka wÆoskiej ekspedycji archeologicznej do Peru. Obecnie kore-
spondentka polskiej sekcji BBC w Warszawie; b) Agnieszka, studentka wydz. artystycz-
no–pedagogicznego na Uniwersytecie im. Marii Curie–SkÆodowskiej. Zam. za Zbignie-
wem Rytelem, rozwiedziona, syn MichaÆ. Mieszka w Olsztynie; 3) Gabriela (ur. 1932).
Studia na wydz. historii sztuki na UJ w Krakowie. W 1958 wyjechaÆa z Polski. Zam. za
inº. Jerzym SÆomkå. Bezdzietna. Na staÆe mieszka w Grecji (wyspa Ydra). Co roku
przyjeºdºa do Polski.
Dok.: Archiwum rodziny Jeleñskich, wspomnienia rodzinne.

Maria Erdman–PrzeÆomcowa, Gabriela Erdman–SÆomka

ERDMANOWA MARIA z JELEÑSKICH h. Korczak odm. (1902–1982), wÆ. maj.
Annowil w pow. wileñsko–trockim, córka ⇒ Józefa Jeleñskiego (1868–1922) i ⇒ Marii
z Koñczów (1876–1922). Ur. w rodzinnym maj. Opol na Pole-
siu (pow. Drohiczyn Poleski). Rodzeñstwo: 1) ⇒ Kazimierz
(1903–1943), 2) → Gabriela Zaleska (1905–1992), 3) Pa-
weÆ (1907–1923), 4) → Teresa Domañska (ur. 1910),
5) → Jadwiga Mielºyñska (ur. 1916).

W l. 1903–1912 Maria razem z rodzicami mie-
szkaÆa w drugim ich maj. Glinciszki (pow. wileñ-
sko–trocki), gdzie przyszÆo na ¥wiat jej rodzeñstwo. Na
przeÆomie l. 1912/1913 rodzice przenie¥li siæ do
Opola, a Maria, by uniknåì nauki w jæzyku rosyj-
skim umieszczona zostaÆa w szkole i internacie
ss. niepokalanek  w Nowym Såczu.  Po  wybuchu
I wojny ¥wiatowej powróciÆa do rodziców do Opola.
Po przesuniæciu siæ frontu rosyjsko–niemieckiego
na wschód Maria zostaÆa umieszczona w gimn.
ss. nazaretanek w Wilnie (sprowadzone z Rzymu
ss. nazaretanki otrzymaÆy od Marii MieczysÆawowej
Jeleñskiej w jej kamienicy pomieszczenie na szkoÆæ,
internat i klauzulæ).

Po zakoñczeniu wojny Maria i Józef Jeleñscy
przenie¥li siæ ponownie do Glinciszek i Wilna, gdzie
posiadali dom odziedziczony przez M. J. po ojcu. Po ukoñczeniu gimn. w Wilnie Maria
uczyÆa siæ w Szkole Gospodarczej w Chyliczkach pod Warszawå. Po roku wróciÆa do
Glinciszek, gdzie poznaÆa swego przyszÆego mæºa → Karola Erdmana (1890–1952).
W 1920 po wybuchu wojny polsko–bolszewickiej i wobec zbliºania siæ Armii Czerwo-
nej caÆa rodzina wyjechaÆa w Poznañskie do krewnych Mielºyñskich z Iwna. Maria
pozostaÆa w BiaÆymstoku, gdzie wziæÆa ¥lub. Po zakoñczeniu wojny Karol E. za namowå

Maria Erdmanowa z Jeleñskich
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te¥ciów zwolniÆ siæ z wojska i zamieszkaÆ z ºonå w maj. Annowil, który Maria otrzyma-
Æa od rodziców.

Poniewaº w Annowilu nie byÆo domu mieszkalnego, gdyº spÆonåÆ on w XIX w.,
maÆºonkowie zamieszkali na razie w Glinciszkach oddalonych zaledwie o 5 km. Po
przebudowie dawnej ekonomówki w 1922, Erdmanowie przenie¥li siæ do Annowila.

Maj. Annowil wraz z fol. Troki oraz le¥niczówkå Wika obejmowaÆ 1300 ha, w tym
gruntów ornych ok. 460 ha, Æåk 300 ha, lasu ok. 20 ha, stawów rybnych ok. 20 ha, sadów
owocowych ok. 20 ha, resztæ stanowiÆy nieuºytki. Obok dworu znajdowaÆy siæ zabudo-
wania gospodarskie, w wiækszo¥ci murowane, kryte gontem lub blachå: spichlerz poÆå-
czony ze stajniå cugowå i mieszkaniami furmana i kowala, obora poÆåczona ze stajniå
roboczå, wozowniå i piekarniå, wielka stodoÆa i szopa na siano zwana „odrynå”, chlew-
nia i kurnik. ByÆ teº murowany budynek przeznaczony na mieszkanie ekonoma i stola-
rza, kuªnia i czworaki.

W Trokach znajdowaÆy siæ: czworaki, gorzelnia i owczarnia, nad jeziorem byÆa le¥ni-
czówka z zabudowaniami gospodarczymi. Poczåtki pracy w Annowilu po zniszczeniach
wojennych byÆy bardzo ciæºkie.

Erdmanowie starali siæ uprzemysÆowiì i unowocze¥niì gospodarkæ. ZaÆoºyli teº sta-
wy rybne i sady owocowe, plantacjæ pomidorów, zmeliorowali Æåki. Annowil sÆynåÆ
z piæknych kwietników, szczególnie róº, oraz ze ¥wietnie organizowanych polowañ
(trzydniowe, tzw. wielkie polowania zimowe). W¥ród oºywionego ºycia towarzyskiego,
szczególne znaczenie miaÆy zjazdy såsiedzkie, sÆuºåce doradztwu gospodarczemu (tzw.
„Porady såsiedzkie”). Pod koniec miædzywojennego dwudziestolecia Annowil byÆ juº
dobrze zagospodarowanym majåtkiem.

Gdy 1.09.1939 wybuchÆa wojna mÆodzi pracownicy zostali zmobilizowani, starsi
z rodzinami gromadzili siæ we dworze, by posÆuchaì radiowych komunikatów. Na
folwarku pospiesznie mÆóciÆo siæ zboºe, by zdåºyì wypÆaciì ordynariæ z póÆrocznym
wyprzedzeniem. Na wiadomo¥ì o wkroczeniu wojska sowieckiego M. E. z dzieìmi
spakowaÆa dobytek; rzeczy szczególnie cenne zostaÆy zakopane, reszta zÆoºona na czte-

Dzieci Józefa i Marii Jeleñskich: Maria, póªniejsza Erdmanowa, Kazimierz i Gabriela, póªniejsza Zaleska
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rech wozach. Rano Erdmanowie wyjechali z Annowila ku granicy litewskiej. Po drodze
zabrali z Glinciszek ºonæ ⇒ Kazimierza Jeleñskiego, bædåcego w wojsku brata Marii,
wraz z trojgiem maÆych dzieci. Z wielkimi trudno¥ciami udaÆo im siæ przekroczyì grani-
cæ polsko–litewskå. Zatrzymali siæ u krewnych w maj. Szeszolki. Gdy w listopadzie
sowieci przyÆåczyli okræg wileñski do Litwy, wrócili do swego zdewastowanego maj.
Starsze dzieci zostaÆy w Wilnie, by siæ uczyì.

Po przyÆåczeniu Litwy do Zwiåzku Radzieckiego (3.08.1940) rodzina uciekÆa do Wilna
i tam ukrywaÆa siæ, ºyjåc w nædzy ze sprzedawanych rzeczy i dorywczych zarobków.

Po zajæciu terenów wschodnich przez Niemców M. E. ze starszymi dzieìmi wróciÆa
do Annowila, bædåcego pod zarzådem niemieckim. PracowaÆa za nædznå opÆatå jako
pomocnik buchaltera, ale ºyÆa stosunkowo dostatnio, zaopatrywana w nocy przez lud-
no¥ì folwarcznå.

Rodzina Erdmanów ukrywaÆa siæ poczåtkowo u såsiednich gospodarzy, a nastæpnie
w Wilnie, skåd wyjechaÆa w lutym 1945 pociågiem repatriacyjnym do Polski, do BiaÆego-
stoku. Przed ponownym wkroczeniem bolszewików w 1944 Karol Erdman wraz z synem
CzesÆawem wståpili do partyzantki AK.

M. E. po ¥mierci mæºa zamieszkaÆa u siostry → Gabrieli Zaleskiej w Milanówku.
ZmarÆa w 1982.

Dzieci: zob. → Karol Erdman.
Dok.: Aftanazy, MateriaÆy, t. II; Archiwum rodziny Jeleñskich.

Maria Erdman–PrzeÆomcowa,  Gabriela Erdman–SÆomka

FROELICH STANIS£AW JAN h. Boleszczyc (1.09.1904–3.12.1943), wÆ. maj. Ru-
da Maleniecka (pow. Koñskie), prawnik. Syn WÆadysÆawa i Heleny z Jankowskich
h. Jastrzæbiec, córki → Felicjana (1839–1916) i Karoliny Joly de Fleury z Jankowskich,
wÆ. Rudy Malenieckiej. Ur. w Rudzie Malenieckiej.

Rodzeñstwo: 1) Hanna (1909–1961) zam. za M. Niezabitowskim, wÆ. maj. ÿleszyn
w pow. ºychliñskim; 2) Andrzej (1918–1941). Student SGH, wÆ. maj. Lipa (pow. Koñ-
skie). Aresztowany w 1941, wiæziony na Pawiaku, ciæºko chory, na skutek starañ ro-
dziny uwolniony, zmarÆ w kilka dni potem.

Dwór w Annowilu
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S. F. ukoñczyÆ Wydz. Prawa UW.
Matka Helena F., wÆ. maj. Lipa i ÿwiætne, po

rozwodzie z mæºem przejæÆa naleºåcå do niego
Rudæ Malenieckå. W 1937 dokonaÆa podziaÆu
maj. miædzy dzieci. S. F. otrzymaÆ Rudæ Maleniec-
kå;dla jegosiostryHannyzakupionyzostaÆÿleszyn
Wielki (ponad 300 ha). MÆodszy brat Andrzej
otrzymaÆ Lipæ z cegielniå i ÿwiætne (1824 ha), ale
ze wzglædu na studia przekazaÆ kierownictwo maj.
bratu StanisÆawowi. Ruda Maleniecka obejmowa-
Æa 1450 ha (w tym grunta rolne, Æåki, lasy, stawy
rybne) oraz tartak, mÆyn i fabrykæ szpadli.

S. F. byÆ dobrym administratorem maj. i czyn-
nym dziaÆaczem ZZ i Stronnictwa Narodowego.
UtrzymywaÆ przyjazne stosunki ze Zbigniewem
StypuÆkowskim i posÆem MieczysÆawem Jaku-
bowskim ze Stronnictwa Narodowego.

Dn. 18.04.1932 oºeniÆ siæ z Mariå Annå Lisic-
kå, córkå lekarza. Jako por. rez. braÆ udziaÆ w kam-
panii  wrze¥niowej  w 1 P. UÆ. Krechowieckich.

Uwolniony z oflagu wróciÆ do domu i wståpiÆ do NOW (Okrægu Radomskiego); areszto-
wany pod koniec 1940 uciekÆ z wiæzienia i ukrywaÆ siæ w Warszawie pod faÆszywym nazwi-
skiem. NaleºaÆ do grupy SN, zwiåzany z grupå „Szañca”, potem z NSZ.

W 1942 wståpiÆ do SÆuºby Cywilnej Narodu, której przewodniczyÆ K. Gluziñski,
i zostaÆ jego zastæpcå jako przedstawiciel SN. Poszukiwany przez gestapo ukrywaÆ siæ
w Le¥nej Podkowie. Aresztowany 10.11.1943, wiæziony na Pawiaku, przesÆuchiwany
w al. Szucha, zostaÆ rozstrzelany 3.12.1943 w grupowym mordzie na ul. PuÆawskiej
w Warszawie.

StanisÆaw Jan Froelich

Dwór w Rudzie Malenieckiej

52

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 



íona S. F. z córkå Krystynå oraz jego matka pozostaÆy w Rudzie Malenieckiej aº do
koñca wojny, po czym w 1945 zostaÆy usuniæte z dworu w ramach dekretu o tzw. refor-
mie rolnej. ZaopiekowaÆa siæ nimi czasowo znajoma rodzina Zyngerów ze wsi íarnów,
do której odwiózÆ je zaprzyjaªniony z S. F. mieszkaniec wsi Budków Wlkp. Matka
Helena zmarÆa w íarnowie 10.07.1945. Córka Krystyna (ur. 24.02.1934) zam. Przybyl-
ska, mieszka w Warszawie.
Dok.: H. Regulska, Tamte lata, tamte czasy. Wspomnienia z II wojny ¥wiatowej, Wr. 1988; Dokumenty
i informacje rodziny.

Antoni Arkuszewski

GODLEWSKI NEPOMUCEN
(1865–1945), wÆ. maj. Czåstków
w pow. koniñskim, lekarz.
Syn Józefa i Antoniny
z Mi¥kiewiczów. Ur.
w maj. Utrata w pow.
kaliskim.

Rodzice N. G. sprze-
dali swój maj. MÆodzie-
niaszek (pod Pabianicami)
za bezcen w obawie przed
konfiskatå z powodu
uczestnictwa w powstaniu
1863 trzech braci Antoniny
Godlewskiej. Ojciec Nepo-
mucena, Józef, byÆ Æåcznikiem
w powstaniu styczniowym. Maj. Utrata byÆ dzierºawiony przez Józefa Mi¥kiewicza,
brata Antoniny Godlewskiej, i tam zamieszkali Godlewscy po sprzedaºy swego maj.

Nauki gimnazjalne N. G. pobieraÆ w Kaliszu, zdaÆ maturæ w 1884. Nastæpnie studio-
waÆ na Wydz. Medycyny UW, ukoñczyÆ studia w 1890. Wychowywany byÆ pod wpÆy-
wem wuja WÆadysÆawa Mi¥kiewicza, uczestnika powstania MierosÆawskiego (1848),
wojny krymskiej i legionu Mickiewiczowskiego (nazwa póªniejsza: Legion Czajkow-
skiego). W powstaniu 1863 WÆadysÆaw Mi¥kiewicz walczyÆ w stopniu rtm., a jego bracia
Ignacy i Józef w randze por. Majåc wpojone za mÆodu idee walki o niepodlegÆå Polskæ,
N. G. caÆe ºycie ponosiÆ niemaÆe ofiary dla ojczyzny. W Uniwersytecie pracowaÆ w kóÆ-
kach o¥wiatowych i samoksztaÆceniowych. Za udziaÆ w demonstracji w cyrku Salamoñ-
skiego, o¥mieszajåcego polski patriotyzm w Warszawie, zostaÆ skazany wraz z 32 kole-
gami administracyjnie na 2 miesiåce aresztu. Studiujåc, N. G. mieszkaÆ razem z Roma-
nem Dmowskim, dla którego miaÆ wielki podziw i uznanie; pod jego wpÆywem zapisaÆ
siæ do Narodowej Demokracji.

Po odbyciu praktyki szpitalnej osiedliÆ siæ w pow. wieluñskim w Wieruszowie, gdzie
do 1900 praktykowaÆ, nie zaniedbujåc bezinteresownej pracy spoÆecznej. OrganizowaÆ
ochotniczå straº poºarnå. ZbudowaÆ dla niej ze skÆadek publicznych specjalny gmach
z salå teatralnå, a takºe Æaªniæ parowå z natryskami (byÆo to jeszcze przed powstaniem
warszawskiego Tow. Higienicznego).

Przez granicæ sprowadzaÆ nielegalne wydawnictwa zagraniczne dla miejscowego
uºytku, które takºe w wiækszych ilo¥ciach wysyÆaÆ do Warszawy. BraÆ czynny udziaÆ

Nepomucen Godlewski z ºonå Jadwigå z Porowskich
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w polskim ºyciu ekonomicznym, organizujåc w Klonowie specjalnå SpóÆkæ dla podtrzy-
mania podupadÆej Huty Szklanej.

Po odbyciu krótkich uzupeÆniajåcych studiów w Krakowie, WrocÆawiu i Berlinie
przeprowadziÆ siæ do Kalisza, gdzie pracowaÆ do 1905 w szpitalu ÿwiætej Trójcy, zajmujåc
siæ teº praktykå prywatnå. I tutaj poza pracå zawodowå braÆ czynny udziaÆ w ºyciu
spoÆecznym, politycznym i ekonomicznym. ByÆ lekarzem kolonii letnich Tow. Higie-
nicznego, wspóÆpracowaÆ w organizacji Kasy Poºyczkowej, byÆ inicjatorem zaÆoºenia
polskiej fabryki koronek pod firmå L. Kindler z udziaÆem przedstawicieli miejscowej
inteligencji. W ºyciu politycznym Kalisza braÆ ºywy udziaÆ w poczåtkowo tajnych kóÆ-
kach, a po ogÆoszeniu konstytucji, jawnie organizujåc w czasie wyborów manifestacje
protestacyjne.

W 1904 N. G. oºeniÆ siæ z Jadwigå Porowskå, córkå Sylwestra i Aleksandry z Podgór-
skich, z rodziny ziemiañskiej, która po powstaniu 1830 przeniosÆa siæ do miasta. Ojciec
Jadwigi, Sylwester byÆ nauczycielem matematyki w gimn. polskim w Krakowie.

W 1905 przeniósÆ siæ do Konina na stanowisko lekarza szpitalnego. Zdobywszy tutaj
szybko rozlegÆå praktykæ, byÆ w dalszym ciågu czynny we wszelkich poczynaniach spoÆecz-
nych, politycznych i ekonomicznych powiatu. BraÆ ºywy udziaÆ w wyborach do „Dumy”
popierajåc Dmowskiego, byÆ inicjatorem i organizatorem polskiej szkoÆy ¥redniej w Ko-
ninie, w której wykÆadaÆa bezinteresownie jæzyk francuski jego ºona Jadwiga (wykÆa-
dowcå jæzyka polskiego i literatury byÆ tu prof. SÆawomir Czerwiñski, póªniejszy mini-
ster o¥wiaty). N. G. zaÆoºyÆ teº Macierz Szkolnå. Wkrótce po przybyciu do Konina
zostaÆ czÆonkiem Rady Kasy Poºyczkowo–Oszczædno¥ciowej. Oczywi¥cie dziaÆalno¥ì
ta nie daÆa siæ ukryì przed wÆadzami rosyjskimi, które wrogo odnosiÆy siæ do osoby
mÆodego i energicznego lekarza. Wytoczono mu proces polityczny o zdradæ stanu i ska-
zano na póÆtora roku twierdzy, którå to karæ odsiedziaÆ w wiæzieniu w Kaliszu. Po
wyj¥ciu z wiæzienia wróciÆ do Konina na swe dawne stanowisko jako lekarz i w dalszym
ciågu przodowaÆ w pracy spoÆecznej po¥ród miejscowej inteligencji.

I wojna ¥wiatowa zastaÆa go w Koninie. Jako kierownik szpitala leczyÆ przeszÆo rok
jeñców niemieckich, Polaków i Rosjan. W 1916 przeniósÆ siæ na wie¥ do kupionego
przed wojnå maj. Czåstków w pow. koniñskim, gdzie mieszkaÆ i praktykowaÆ aº do czasu
wyrzucenia przez Niemców w czasie II wojny ¥wiatowej (1940).

Poza pracå zawodowå i pracå nad doprowadzeniem do kultury warsztatu rolnego,
dziaÆaÆ spoÆecznie jak poprzednio. PomagaÆ w zaÆoºeniu schroniska w Kazimierzu Bi-
skupim dla dzieci robotników z £odzi (jeªdziÆ po nie osobi¥cie), a nastæpnie miaÆ nad
nimi opiekæ lekarskå (bezpÆatnå) do czasu zlikwidowania tegoº schroniska. OrganizowaÆ
straº ogniowå we wsi parafialnej DobrosoÆowo i do koñca ºycia byÆ jej prezesem. BraÆ
udziaÆ w organizacji mleczarni udziaÆowej w Kleczewie obliczonej na przerób 2500 litrów
mleka dziennie. Nie sposób wymieniì tu wszystkich placówek ekonomicznych, w któ-
rych powstanie byÆ zaangaºowany, jak np.: Tow. „PÆug Parowy” przy Cukrowni GosÆa-
wice, Zjednoczone Fabryki Terpentyny „Terebentin”, Syndykat Rolniczy Kaliski, „Rol-
nik” w StrzaÆkowie, Gorzelnia w Golinie, Bank Ludowy w Koninie itd. Tam, gdzie
kierownictwo staÆo na wysoko¥ci zadania placówki ostaÆy siæ i rozwijaÆy znakomicie.
My¥lå N. G. byÆo uzdrowienie stosunków ekonomicznych w kraju, a przede wszystkim
na wsi, przez wyeliminowanie zbyt drogiego po¥rednictwa.

Dzieñ 1.09.1939 zastaÆ N. G. w Czåstkowie. Na poczåtku wojny zginåÆ jego jedyny
syn WÆadysÆaw.

N. G. dziaÆaÆ jako jedyny lekarz Polak na znacznym terenie. Nie baczåc na swój
podeszÆy wiek, spieszyÆ zawsze z pomocå chorym, od poczåtku wojny, do koñca ºycia
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jeªdziÆ dwa razy w tygodniu bez wzglædu na pogodæ do odlegÆej o 8 km osady Kazimierz
Biskupi, gdzie bezinteresownie przyjmowaÆ niezamoºnych pacjentów.

Wyrzucony przez Niemców z maj. Czåstków, zamieszkaÆ we wsi DobrosoÆowo, gdzie
przebywaÆ i pracowaÆ do koñca ºycia. Choì caÆy okres wojny upÆywaÆ mu w do¥ì
trudnych warunkach materialnych, szczodrå rækå dzieliÆ siæ z kaºdym potrzebujåcym.
W pierwszym rzædzie pomocy tej doznali jeñcy w obozach koncentracyjnych i wojen-
nych, czæsto ludzie dla niego i jego rodziny zupeÆnie obcy i nieznani. Olbrzymiå liczbæ
swoich pacjentów nie tylko leczyÆ darmo, ale czæsto udzielaÆ im pomocy pieniæºnej lub
w naturze. LeczyÆ równieº darmo ludzi wywÆaszczonych przez Niemców.

We wrze¥niu 1943 najukochañsza i najmÆodsza jego córka Wanda, pracujåc jako
asystent u lekarza w Kleczewie, zachorowaÆa na szkarlatynæ i zmarÆa po kilku dniach
choroby. I ten cios nie zÆamaÆ jego ducha. WierzyÆ niezÆomnie w zwyciæstwo sÆusznej
sprawy. Toteº ucieczka Niemców i odrodzenie Pañstwa Polskiego byÆy jedynym ja¥niej-
szym momentem w ostatnich latach jego niestrudzonego ºywota.

PracowaÆ do ostatnich dni ºycia. Jeszcze w dniu ostatnich swych imienin, tj. 16.05.1945,
wyjeºdºaÆ do chorych i przyjmowaÆ ich w domu. ZÆoºony niemocå zostaÆ przewieziony
do szpitala powiatowego w Koninie, gdzie mimo serdecznej, troskliwej pomocy i opieki
kolegów, zmarÆ 22.05.1945. ZostaÆ pochowany na cmentarzu katolickim w DobrosoÆo-
wie. Pogrzeb zgromadziÆ tÆumy okolicznej ludno¥ci, a radziecki komendant wojenny
z Kazimierza Biskupiego zarzådziÆ oddanie honorów wojskowych.

Dn. 25.06.1947 Wydz. Rolnictwa Starostwa Pow. Koniñskiego zawiadomiÆ wdowæ po
N. G., ºe maj. Czåstków w pow. koniñskim w obszarze 321,35 ha, naleºåcy do jej mæºa,
przejæto na wÆasno¥ì Skarbu Pañstwa z dniem 22.02.1945.

N. G. byÆ oº. od 1904 z Jadwigå z Porowskich (1883–5.05.1948). Porowscy byli
rodzinå ziemiañskå, która po powstaniu 1830 przeniosÆa siæ do miasta. Ojciec Jadwigi,
Sylwester Porowski, ukoñczyÆ Wydz. Matematyczny UW i pianistykæ w Konserwato-
rium Muzycznym w Warszawie. Po studiach pracowaÆ jako nauczyciel matematyki
w gimn. polskim w Kaliszu (odmawiajåc pracy w gimn. rosyjskim).

Jadwiga G. ur. w 1883 w Kaliszu, ukoñczyÆa gimn. w Kaliszu i dwuletni kurs jæzyka
i kultury francuskiej w prowadzonej przez zakonnice szkole Notre Dame de Sion w Paryºu.

Jadwiga i N. G. mieli czworo dzieci:
1) Aleksandra (5.03.1905 w Kaliszu — 19.02.1969 w Poznaniu). UkoñczyÆa gimn.

w Poznaniu w 1921, nastæpnie Wyºszå SzkoÆæ Rolniczå w Cieszynie, uzyskujåc tytuÆ
inº. rolnictwa. Po studiach gospodarowaÆa w maj. rodziców w Czåstkowie. W czasie
okupacji oskarºona przez Niemców o sabotaº i karnie wysÆana do pracy fizycznej w gos-
podarstwie niemieckim, nastæpnie w charakterze rzådcy w maj. Niemców przybyÆych
z £otwy. Po wojnie pracowaÆa do 31.12.1947 jako sekretarka w maj. Mieczownica (pow.
koniñski) upañstwowionym przez wÆadze polskie. Potem byÆa dyr. w Liceum Rolniczym
w Grzybnie (pow. ¥remski), a nastæpnie projektantem Biura Projektów Organizacji Gos-
podarstw Rolnych w Poznaniu. Dn. 31.04.1966 przeszÆa na emeryturæ.

2) Maria (ur. 16.10.1910 w Koninie), ukoñczyÆa gimn. Anny Jagiellonki w Kaliszu
oraz roczny kurs jæzyka francuskiego na Sorbonie w Paryºu. W grudniu 1938 ukoñczyÆa
Akademiæ Stomatologicznå w Warszawie, uzyskujåc dyplom lekarza dentysty. KsztaÆciÆa
siæ w Warszawie jako wokalistka u Ady Sari i u prof. OrÆowa. W 1939 zdaÆa egzamin
konkursowy w Polskim Radiu i zostaÆa solistkå I programu Radia Warszawskiego.
Jednocze¥nie zostaÆa przyjæta na praktykæ lekarsko–dentystycznå w Akademii Stomato-
logicznej w Warszawie. Wybuch wojny uniemoºliwiÆ podjæcie pracy w Warszawie.
W czerwcu 1940 zamieszkaÆa na plebani w DobrosoÆowie, aby chroniì jå od zajæcia na
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szkoÆæ niemieckå. W jednym pokoju byÆ gabinet lekarsko–dentystyczny, w drugim zamie-
szkaÆa ze swå pomocnicå. Potem Niemcy aresztowali 70 ksiæºy z pow. koniñsko–sÆupec-
kiego, w tym równieº proboszcza w DobrosoÆowa, wywieªli do obozu koncentracyjnego
i zamordowali.

Wkrótce potem wysiedlono z Czåstkowa N. G. i jego ºonæ Jadwigæ, którzy przenie¥li
siæ do córki do DobrosoÆowa. Niemcy po doszczætnym obrabowaniu plebanii, pozwolili
tam zamieszkaì doktorstwu Godlewskim. Po ¥mierci N. G. Maria przeniosÆa siæ z matkå
do Giewartowa, gdzie otworzyÆa gabinet dentystyczny. Od 1.10.1945 zamieszkaÆa z ma-
tkå i pracowaÆa w Gnieªnie jako lekarz dentysta kolejowy i szkolny. W 1948 w styczniu
przeprowadziÆa siæ do Poznania. Od 1.01.1948 przez 14 lat pracowaÆa w Akademii
Medycznej jako st. asystent. W 1952 uzyskaÆa tytuÆ dr. medycyny za pracæ klinicznå pod
tytuÆem: „Rola zakaºenia ogniskowego w zapaleniu skórno naskórkowym — praca
oparta na przypadkach wÆasnych”. Od dn. 1.01.1962 przez rok pracowaÆa jako lekarz
dentysta szkolny dzielnicy Poznañ–Jeºyce, a nastæpnie od 1.01.1963 przez 9 lat jako
chirurg stomatolog w Zespole Opieki Zdrowotnej Wilga Poznañ. W 1972 przeszÆa na
emeryturæ. Obecnie pracuje juº tylko we wÆasnym gabinecie. Dn. 5.06.1949 wyszÆa za
måº za Tadeusza Vetulaniego, prof. i kierownika Katedry Hodowli SzczegóÆowej Zwie-
rzåt AR w Poznaniu. W 1950 urodziÆa syna Zygmunta; måº jej zmarÆ w 1952. ByÆa wiæc
zmuszona do dorabiania do niskich poborów przez otwarcie gabinetu prywatnego.

Za pracæ naukowå i stomatologicznå oraz spoÆecznå otrzymaÆa nastæpujåce odznaczenia:
Honorowå Odznakæ Miasta Poznania, Srebrnå i ZÆotå Odznakæ Polskiego Tow. Stoma-
tologicznego, Odznakæ za Wzorowå SÆuºbæ Zdrowia z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo-
Æecznej i wiele honorowych dyplomów.

Syn Marii i Tadeusza Vetulanich — Zygmunt, ukoñczyÆ w Poznaniu liceum, a nastæp-
nie studia matematyczne w UAM oraz studia romanistyczne na Wydz. Filologicznym
UAM. Jest adiunktem w Instytucie Matematycznym UAM. Oº. w 1980 z Graºynå MaÆ-
gorzatå ÿwierczyñskå. Majå córkæ Agnieszkæ.

3) WÆadysÆaw (ur. 24.11.1913 w Koninie), ukoñczyÆ gimn. w Kaliszu i studia na Wydz.
Rolniczym UAM. W 1939 jako oficer 17 p. uÆ. byÆ ciæºko ranny w bitwie miædzy £æczycå
a Walewicami, zmarÆ z wykrwawienia. CiaÆo zostaÆo odnalezione i pochowane na cmen-
tarzu parafialnym w DobrosoÆowie. WÆadysÆaw G. zostaÆ odznaczony Krzyºem Walecznych.

Maria z Godlewskich i Tadeusz Vetulani
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4) Wanda (22.10.1920 w Czåstkowie – w 1943 w Koninie). Oskarºona przez Niem-
ców na poczåtku wojny o sabotaº, skierowana zostaÆa na trzy miesiåce karnej pracy
fizycznej, która nadszarpnæÆa jej zdrowie. Nastæpnie pracowaÆa jako asystentka w Kle-
czewie (pow. Konin) u lekarza niemieckiego z pochodzenia Ukraiñca. PomagaÆa leka-
rzowi w gabinecie i jeªdziÆa z nim do chorych. íona tegoº lekarza obarczaÆa jå dodatko-
wo pracami domowymi. Mimo to Wanda w razie potrzeby jeªdziÆa rowerem do chorych,
robiåc im bezpÆatnie zastrzyki i opatrunki. ZakaziÆa siæ od chorej szkarlatynå i zmarÆa
w szpitalu. Pochowana zostaÆa w DobrosoÆowie w 1943.

Maria Vetulani

GOETZENDORF–GRABOWSKI TADEUSZ hr. h. Zbi¥wicz (zm. 1938), wÆ. maj.
Kramarzewo w pow. dziaÆdowskim. ByÆ synem Ignacego i Marii z RychÆowskich.

MiaÆ brata Józefa zmarÆego bezpotomnie i siostræ Irenæ zmarÆå w 1955.
Rodzina Goetzendorf–Grabowskich osiadÆa w ziemi czÆuchowskiej na Pomorzu od

1283. Pruski tytuÆ hrabiowski otrzymaÆa w 1786 i 1840.
Do czasu wojny 1939 rodzina posiadaÆa dobra rycerskie Kramarzewo (pola 920 ha

i las 250 ha). Obecnie, po wywÆaszczeniu przez Niemców i PRL, jest tam PGR. Dwór,
park z zabytkowå alejå lipowå, gorzelnia i budynki gospodarcze nie zniszczone.

T. G.-G., oº. z Helenå ze ÿwidrygieÆÆów (zm. 1930), miaÆ trzech synów: 1) Edward
(ur. 1921), obecnie zamieszkaÆy we WrocÆawiu, oº. z Karolinå Slubicz ZaÆæskå. Ma syna
Andrzeja (ur. 1946), oº. z Jadwigå Mañkowskå; ich dzieci: a) Izabela (ur. 1976), b) Sta-
nisÆaw (ur. 1978), c) Karol (ur. 1979), d) Katarzyna (ur. 1982), e) Andrzej (ur. 1986);
2) Jan (1923–1975 we WrocÆawiu); 3) Jerzy (1924–1942 w obozie koncentracyjnym
w Dachau).

Jako jedyny wÆa¥ciciel maj. Kramarzewo zgodnie z ksiægå wieczystå Kw nr 1753,
jego syn Edward wyståpiÆ 25.04.1992 do Prezesa Agencji WÆasno¥ci Rolnej p. Tañskiego
w Warszawie o zwrot tej nieruchomo¥ci rolnej.
Dok.: Dokumenty rodzinne zÆoºone w Ossolineum; Boniecki, Herbarz.

Edward Goetzendorf–Grabowski

GÓRSKI STANIS£AW h. Boºa Wola, krypt. „S. G.” (1820–1900), wÆ. maj. Uleniec
w pow. grójeckim. Syn Franciszka, gen. wojsk polskich (1783–1838), i Teodozji Kremp-
skiej (1793–1875).

Rodzeñstwo: 1) Józef (1816–1837); 2) ⇒ Ludwik (1818–1908); 3) Jan (1827–1898);
4) → Konstanty (1827–1901); 5) Zofia Marcelina (zm. 1857).

Brak jest informacji o wyksztaÆceniu S. G. Wiadomo, ºe wiele podróºowaÆ. Po ¥mierci
ojca gospodarowaÆ wraz z bratem ⇒ Ludwikiem w Woli Pækoszewskiej (pow. skiernie-
wicki). Matka wydzierºawiÆa dla niego maj. Karnice. Po przeniesieniu siæ brata Ludwika
do maj. Sterdyñ, odkupiÆ w 1849 od niego maj. Uleniec. Na wystawie rolniczej w War-
szawie w czerwcu 1851 otrzymaÆ: I nagrodæ za owce hodowane na weÆnæ i I nagrodæ za
maciory. S. G. zostaÆ wybrany sædziå pokoju okrægu czerskiego.

ByÆ czÆonkiem Tow. Rolniczego Królestwa Polskiego, wraz z bratem ⇒ Ludwikiem
czÆonkiem redakcji i wspóÆwÆ. „Roczników Gospodarstwa Krajowego”. W pi¥mie tym
zamie¥ciÆ w l. 1848–1854 kilka artykuÆów na temat ekonomiki rolniczej. Po ¥lubie
z Helenå z Mæºyñskich nabyÆ w 1856 maj. Stroniec k. Radomia. Po wybuchu powstania
1863 sprzedaÆ oba maj. i wraz z rodzinå przeniósÆ siæ do Krakowa. Uzyskane ze sprzeda-
ºy dóbr pieniådze ulokowaÆ w banku Kirchmajera, który zbankrutowaÆ w 1870. Do
koñca ºycia przebywaÆ w Krakowie w trudnych warunkach finansowych.
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ByÆ pogodnym i peÆnym miÆosierdzia czÆowiekiem, ale równocze¥nie ekscentrykiem.
Jego poboºno¥ì przechodziÆa niekiedy w ekstazæ: miewaÆ wizje Matki Boskiej. Pod
koniec ºycia przetÆumaczyÆ i opublikowaÆ dwie ksiåºki o tematyce religijnej. PisywaÆ
artykuÆy do „Czasu” i krakowskiego czasopisma „Ogrodnictwo”. Na swoje skromne
moºliwo¥ci byÆ bardzo hojny. ZmarÆ w Krakowie i pochowany zostaÆ na cmentarzu
Rakowickim.

OpublikowaÆ m.in.: O usposobieniu przedsiæbiorcy zakÆadu przemysÆowego a w szczegól-
no¥ci rolniczego, „Roczniki Gospodarstwa Krajowego” 1848, t. 12, s. 109–134 (krypt.
S. G.); Niektóre prawdy z ekonomii politycznej czerpane, tyczåce siæ produkcji, konsum-
pcji i zamiany ze stanowiska rolniczego, tamºe 1850, t. 16, s. 102–144 (krypt. S. G.);
Niektóre uwagi nad gospodarstwem trzypolowym i przej¥ciem do pÆodozmiennego wielo-
polowego, tamºe 1854, t. 25, s. 1–43 (krypt. S. G.); Wiadomo¥ci z Czerskiego o zbiorach,
plonach, zasiewach w r. 1854 oraz cena targowa zboºa po dzieñ 5 paªdziernika w mie¥cie
Grójcu, tamºe 1854, t. 25, s. 356–358 (krypt. S. G); Pogadanka z wÆo¥cianami o gospo-
darstwie przez..., Kr. 1884, s. 41, oraz: Z Grenady Ludwik ks.: íywot Chrystusa Pana,
tÆum. St. Górskiego, Kr. 1890, s. 248 i Gayard ks.: Ojcze Nasz, czyli wytÆumaczenie
modlitwy pañskiej, streszczone dla poºytku wiernych przez St. Górskiego z dodaniem
ustæpów z odpowiednich kazañ ¥w. Franciszka Salezego, Kr. 1896, s. 113.

W maÆºeñstwie z Helenå z Mæºyñskich (1834–1887) miaÆ piæciu synów: 1) Piotra
(1857–1906); 2) ⇒ Franciszka (1858–1904); 3) ⇒ Antoniego (1862–1928) oraz 4)
i 5) dwóch synów zmarÆych w niemowlæctwie o nieznanych imionach, a takºe 6) córkæ
Helenæ Annæ (1875–1878).
Dok.: R. Czepulis, My¥l spoÆeczna Tow. Rolniczego (1842–1861), Wr. 1964; A. A. Kosiñski, Przewodnik
heraldyczny, Kr. 1877; „Kurier Warszawski” 1851, nr 155; P. Górska, Wspomnienia, mps w posiadaniu rodziny;
M. Górska z £ubieñskich: Dziennik, rps w BN w Warszawie. MateriaÆy i informacje rodzinne.

StanisÆaw Konarski

GÓRSKI KONSTANTY h. Boºa Wola, krypt.: „K. A. Zadora”, „F” (8.05.1827–1.03.
1901), wspóÆwÆ. maj. Wola Pækoszewska w pow. skierniewickim, wÆ. maj. TuÆowice
w pow. sochaczewskim i dóbr Motkowice w pow. jædrzejowskim oraz Kije i Kliszów
w pow. piñczowskim, prawnik. Syn Franciszka, gen. wojska polskiego (1783–1838)
i Teodozji z Krempskich (1793–1875). Ur. w Woli Pækoszewskiej.

Rodzeñstwo: 1) Józef (1816–1837); 2) ⇒ Ludwik (1818–1908); 3) → StanisÆaw
(1820–1900); 4) Jan (1827–1898); 5) Zofia Marcelina (zm. 1857).

K. G. uczyÆ siæ w gimn. gubernialnym w Warszawie, gdzie w 1847 zdaÆ maturæ,
otrzymujåc zÆoty medal. Nastæpnie wraz ze swym bratem Janem zostaÆ wolnym sÆucha-
czem na Wydz. Prawa i Administracji uniw. w Berlinie. NawiåzaÆ tam przyjazne stosunki
z Janem Koªmianem i wszedÆ w skÆad grupy mÆodzieºy polskiej skupionej wokóÆ niego.
Po dwóch latach studiów wróciÆ do kraju i odbyÆ praktykæ w Prokuratorii Królestwa
Polskiego pod kierunkiem znawcy prawa polskiego radcy Przeszkodziñskiego. PracowaÆ
takºe kilka miesiæcy w Wydz. Hipotecznym Ziemskim i w Sådzie Policji III Wydz.
Warszawskiego. W 1851 wyjechaÆ do Francji, gdzie na wydz. prawnym Sorbony studio-
waÆ przede wszystkim prawo administracyjne pod kierunkiem prof. Vautrina. W czasie
pobytu w Paryºu K. G. nawiåzaÆ szerokie kontakty zarówno w krægach emigracji pol-
skiej, jak intelektualistów francuskich. ZbliºyÆ siæ do ludzi otaczajåcych ks. Adama
Czartoryskiego i w Hotelu Lambert bywaÆ czæstym go¥ciem. ZaprzyjaªniÆ siæ zwÆaszcza
ze StanisÆawem Tarnowskim, Walerianem Kalinkå i Julianem Klaczkå. Równocze¥nie
nawiåzaÆ bliskie stosunki z grupå liberalizujåcych katolików francuskich, m.in. ze zna-
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komitym publicystå i politykiem Karolem Montalembertem, jezuitå Ksawerym Ravig-
nonem, historykiem Antonim Ozanamem, filozofem Antonim Gratnym i proboszczem
paryskim Augustynem Cochinem. W tym okresie K. G. rozpoczåÆ dziaÆalno¥ì publicy-
stycznå, drukujåc anonimowo artykuÆy w polskich czasopismach emigracyjnych i prze-
syÆajåc korespondencje do „Przeglådu Poznañskiego”. PrzyÆoºyÆ takºe rækæ do zaÆoºe-
nia „Wiadomo¥ci Polskich”, które wychodziÆy w Paryºu od 1854.

Do kraju powróciÆ ok. 1854 (wg innych wersji w 1852) i prowadziÆ wraz z bratem
Janem gospodarkæ rolnå w Woli Pækoszewskiej. ByÆ równocze¥nie czÆonkiem Rady
Opiekuñczej ZakÆadów Dobroczynnych pow. rawskiego,  a  takºe  przewodniczåcym
w Rawskiej Kasie Oszczædno¥ci. WyjeºdºaÆ kilkakrotnie na krótkie pobyty do Niemiec,
Anglii i Belgii, gdzie pogÆæbiaÆ wiedzæ w zakresie administracji publicznej. W 1855
zrzekÆ siæ swego udziaÆu w Woli Pækoszewskiej i objåÆ w posiadanie maj. TuÆowice
w pow. sochaczewskim obejmujåcy ogóÆem 1335 ha (w tym grunty orne i ogrody liczyÆy
891 ha, Æåki 167 ha, pastwiska 66 ha, lasu byÆo 186 ha, nieuºytków 25 ha). Budynków
gospodarczych murowanych byÆo 8, drewnianych 23.

K. G. wszedÆ do ziemiañskiego konsorcjum, które zaÆoºyÆo w Warszawie w 1856
dziennik „Kronika Wiadomo¥ci Krajowych i Zagranicznych”, i wspóÆpracowaÆ z redak-
cjå tego pisma przez kilka lat.

Po zawiåzaniu siæ w 1858 Warszawskiego Tow. Rolniczego K. G. zostaÆ powoÆany na
czÆonka Komitetu tego Tow., majåc powierzone sobie sprawy referatu wÆo¥ciañskiego.
Od lutego 1859 spisywaÆ protokoÆy z walnych zebrañ Tow. Na posiedzeniu w lutym 1860
byÆ jednym z referentów w dyskusji nad sprawå wÆo¥ciañskå, a w lecie tegoº roku na
zebraniu plenarnym wygÆosiÆ sprawozdanie z wystawy zwierzåt gospodarskich, która
odbyÆa siæ w Warszawie w czerwcu 1860.

Od lutego 1861 do wiosny 1863 byÆ K. G. staÆym tajnym korespondentem donoszå-
cym ks. Adamowi Czartoryskiemu o wydarzeniach, jakie miaÆy miejsce w kraju. Kore-
spondencje swe wysyÆaÆ przez okazje, gdy kto¥ zaufany wyjeºdºaÆ z kraju do Paryºa.
Korespondencje te podpisywane byÆy przez K. G. krypt. „F”, uzgodnionym z Hotelem
Lambert. K. G. dostaÆ z Paryºa polecenie przeprowadzenia sondaºu w¥ród ziemiañstwa.
DotyczyÆo to m.in. wyja¥nienia stosunku wÆa¥cicieli ziemskich w Królestwie Polskim do
sprawy rezygnacji z dawnych ziem polskich na wschodzie. W swych korespondencjach
K. G. zalecaÆ poparcie margrabiego Aleksandra Wielopolskiego jako obroñcy interesów
ziemiañstwa w kwestii agrarnej. Korespondencje i raporty K. G. stanowiå cenne ªródÆo
do dziejów Królestwa Polskiego przed wybuchem i w pierwszych tygodniach powstania
styczniowego 1863.

W dn. 25.07.1862 K. G. przyjåÆ od Wielopolskiego stanowisko referendarza w Wydz.
Administracyjno–Skarbowym Rady Stanu Królestwa Polskiego. ZrezygnowaÆ z tej fun-
kcji w marcu 1863. Rezygnacja ta spowodowana byÆa wybuchem powstania stycznio-
wego, którego K. G. byÆ zdecydowanym przeciwnikiem.

W 1864 roku K. G. podjåÆ starania o objæcie katedry na Wydz. Prawa i Administracji
Warszawskiej SzkoÆy GÆównej. Oprócz podania zÆoºyÆ obszerny program swych wykÆa-
dów. Mianowany przez Komisjæ Rzådowå WRiOP z dn. 1.07.1864 wykÆadowcå prawa
administracyjnego, „czyniåc zawód Uczelni nie objåÆ powierzonych sobie obowiåzków”.
PrzysÆaÆ pismo datowane 13.08.1865, w którym zrzekÆ siæ powierzonego mu stanowiska,
motywujåc to „konieczno¥ciå zajæcia siæ wÆasnymi sprawami familijnymi i majåtkowy-
mi”. Prawdopodobnie gÆównå przyczynå rezygnacji byÆ ¥lub K. G. w poczåtku 1865
w Wiesbaden z Juliå ks. Golicyn.
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W roku 1866 K. G. nabyÆ od Kazimierza hr. Lanckoroñskiego dobra motkowickie (swój
poprzedni maj. TuÆowice sprzedaÆ na krótko przed wybuchem powstania styczniowego)
i wraz z ºonå osiadÆ w piæknym modrzewiowym dworze otoczonym starym parkiem.
Dobra to obejmowaÆy 1305 ha: fol. Motkowice 786 ha (w tym ziemi ornej 206 ha i 545 ha
lasu), fol. Antoniów 52 ha (w tym 25 ha ziemi ornej), fol. Koralówka 87 ha (w tym 78 ha
ziemi ornej), fol. Borszowice 247 ha (w tym 109 ha ziemi ornej), fol. Siekiera 133 ha
(w tym ziemi ornej 86 ha). Gospodarczych budynków murowanych miaÆy dobra motko-
wickie Æåcznie 23, a drewnianych 31. ByÆa teº gorzelnia, destylarnia, cegielnia, tartak,
3 mÆyny wodne, a takºe eksploatowane pokÆady torfu. W l. 1866–1874 do dóbr Motko-
wice naleºaÆy takºe maj. Kije i Kliszów leºåce juº w granicach pow. piñczowskiego. Maria
z hr. £ubieñskich Górska napisaÆa w swym dzienniku, ºe K. G. nie byÆ dobrym gospoda-
rzem i ºe „bardzo ªle mu szÆo w Motkowicach”. Po kilku latach gospodarowania na roli
K. G. przyjåÆ propozycjæ Leopolda bar. Kronenberga i w 1872 przeniósÆ siæ do Warszawy.
Dobra ziemskie rozdzieliÆ miædzy synów, a sam objåÆ kierownictwo Warszawskiego Tow.
Ubezpieczeñ od Ognia. Przed objæciem stanowiska odbyÆ póÆrocznå podróº do krajów
Europy Zachodniej dla zapoznania siæ z organizacjå analogicznych instytucji i systema-
mi ubezpieczeñ. KierowaÆ Tow. aº do ¥mierci przez blisko 30 lat, ugruntowujåc jego
pozycjæ i znaczenie w gospodarczym ºyciu Królestwa. Dbajåc przede wszystkim o spra-
wy rolnicze, utworzyÆ zwiåzek ubezpieczeñ rolnych,  który miaÆ przedstawicielstwa
w poszczególnych powiatach; rozszerzyÆ teº dziaÆania reasekuracyjne.

K. G. byÆ bardzo wraºliwy na wszelkå ludzkå niedolæ. Dziæki temu rysowi charakteru
kierowane przez niego Tow. cechowaÆa nieznana w stosunkach finansowych tolerancja,
zarówno przy regulowaniu strat pogorzelowych, jak nawet w odzyskiwaniu naleºno¥ci.
K. G. wyczerpywaÆ zazwyczaj wszelkie pojednawcze ¥rodki, unikajåc sporów sådowych
i nie dopuszczajåc do wywÆaszczania dÆuºników. Mimo tych liberalnych metod finanse
Tow. staÆy dobrze. K. G. byÆ szefem wymagajåcym, ale sprawiedliwym i wyrozumiaÆym.
Dla pracowników Tow. zaÆatwiÆ szereg udogodnieñ, m.in. bardzo korzystnå kasæ emery-
talnå. Na 25–lecie kierowania pracå Tow. K. G. otrzymaÆ zÆoty medal, wybity na jego
cze¥ì z napisem: „Rozumem prowadziÆ — serca zdobyÆ sercem”.

K. G. byÆ równocze¥nie w l. 1876–1887 czÆonkiem redakcji „Niwy”. WspóÆpracowaÆ
teº z „Bibliotekå Warszawskå”. Jemu zawdziæcza istnienie dziennik „SÆowo” zaÆoºony
w 1881; byÆ jego wspóÆinicjatorem i wspóÆpracowaÆ przez wiele lat z jego redakcjå. W pi¥mie
tym pod pseud. „K. A. Zadora” opublikowaÆ dwie powaºne prace z dziedziny polityki
miædzynarodowej. W drukowanej w 1887 rozprawie Europa krzyºacka przewidziaÆ trafnie
powstanie sojuszu francusko–rosyjskiego jako przeciwwagi dla hegemonii Prus Bismarck-
owskich. Wiækszo¥ì prac publicystycznych K. G. zostaÆa wydrukowana anonimowo.

WspóÆpracowaÆ z warszawskå finansjerå. ByÆ w l. 1877–1900  czÆonkiem Rady
(w l. 1896–1900 wiceprezesem) Banku Handlowego w Warszawie, a w 1889 (i chyba
w l. nastæpnych) wiceprezesem Rady Zarzådzajåcej Tow. Drogi íelaznej Warszaw-
sko–Wiedeñskiej i Warszawsko–Bydgoskiej. PrzyczyniÆ siæ do zaÆoºenia krajowych tow.
ubezpieczeñ na ºycie („Przezorno¥ì”) i od skutków gradobicia („Ceres”); byÆ m.in.
wspóÆautorem statutów tych towarzystw.

Równieº w dziedzinie spoÆeczno–dobroczynnej miaÆ K. G. powaºne zasÆugi. Wielo-
krotnie, za po¥rednictwem swej ºony, wystæpowaÆ z interwencjami do wÆadz rosyjskich
o uwolnienie z wiæzienia Polaków zatrzymanych przez policjæ za dziaÆalno¥ì politycznå.
K. G. popieraÆ finansowo Warszawski Szpital dla Dzieci, a w 1898 zapisaÆ na rzecz Kasy
im. Mianowskiego 2/3 domu w Warszawie o warto¥ci ok. 10.000 rubli. W l. 1881–1901
wspieraÆ teº Warszawskie Tow. Dobroczynno¥ci.
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ZmarÆ w Warszawie i pochowany zostaÆ na cmentarzu Powåzkowskim. Jego pogrzeb
przerodziÆ siæ w manifestacjæ.

Dn. 2.02.1865 po¥lubiÆ Juliæ ks. Golicyn (1840–1914). Dzieci: 1) Jan (zm. w dzie-
ciñstwie); 2) ⇒ PaweÆ StanisÆaw Sergiusz Sebastian (1870–1921); 3) ⇒ StanisÆaw
(1877–1932); 4) Maria (1865–1951) zam. za Kazimierzem Sobañskim; 5) Katarzyna
(zm. w dzieciñstwie); 6) Zofia (1869–1896); 7) Julia (1877–1903) zam. za Micha-
Æem Karskim.
Dok.: PSB, t. VIII; S. Borkiewicz, Z. Linowski, Monografia historyczna i gospodarcza pow. jædrzejowskiego,
Kielce 1937; S. Borowski, SzkoÆa GÆówna Warszawska 1862–1869. WydziaÆ Prawa i Administracji, W. 1937;
J. Jeziorañski, K. G., „SÆowo” 1901, nr 62; S. Kieniewicz, Miædzy ugodå a rewolucjå, W. 1962; Warszawskie
Towarzystwo Ubezpieczeñ. Ksiæga Pamiåtkowa. 1870–1920, W. 1921; H. Wereszycki, Hotel Lambert i Obóz
BiaÆych przed Powstaniem Styczniowym, „Przeglåd Historyczny” 1959, nr 3; W. Czartoryski, Pamiætnik
1860–1864, W. 1960; „Kurier Warszawski” 1901, nr 61 dodatek; por. Informacje i materiaÆy rodzinne.

StanisÆaw Konarski

GÓRSKA TERESA MARIA ANTONINA z PLATER–ZYBERKÓW (15.10. 1898
–9.02.1990). Córka hr. Ludwika Wiktora Plater–Zyberka h. wÆasnego (1853–1939)
z Kurtowian w pow. szawelskim i Teresy Zamoyskiej h. Jelita (1858–1912) z Podzam-
cza. Ur. w Kurtowianach; wspóÆgospodarowaÆa z mæºem w jego maj. Kamienica w pow.
tucholskim.

Dzieciñstwo spædziÆa w Kurtowianach. W wieku 13 lat straciÆa matkæ i odtåd wycho-
wywaÆa jå starsza o 12 lat siostra Elºbieta. W 1915 wraz z rodzinå znalazÆa siæ w Peters-
burgu, gdyº tam ewakuowano Bank Ziemski z Wilna, w którym jej ojciec byÆ jednym
z dyrektorów. Poczåtkowo uczyÆa siæ w domu, a w Petersburgu uczæszczaÆa do prywat-
nej polskiej szkoÆy ºeñskiej, której nie ukoñczyÆa. Wraz z rodzinå przeºyÆa w Petersburgu
rewolucjæ 1917 i straszliwy gÆód panujåcy w tym mie¥cie. Po przyjeªdzie w listopadzie
1918 do Polski uczyÆa siæ w szkole gospodarczej w Chyliczkach k. Warszawy, a nastæp-
nie przez kilka miesiæcy w l. 1919–1920 byÆa sanitariuszkå w wojskowym pociågu
sanitarnym. W maju 1925 uzyskaÆa dyplom ukoñczenia dwuletniej SzkoÆy Pielægniar-
skiej Amerykañskiego Czerwonego Krzyºa w Warszawie. PracowaÆa w przychodni
przeciwgruªliczej przy ul. Miodowej w Warszawie, a póªniej do 1928 utrzymywaÆa siæ
z dyºurów pielægniarskich w domach prywatnych.

W 1928 wyszÆa za måº za ⇒ Jana Tadeusza Górskiego (1899–1939) h. Boºa Wola,
syna Konstantego i Antoniny z ChÆapowskich. ÿlub odbyÆ siæ 22.05.1928 w Kazimierzu
Biskupim, gdyº przyjæcie ¥lubne (z powodu odciæcia Kurtowian granicå) urzådzaÆa jej
stryjeczna siostra Wanda z Plater–Zyberków StanisÆawowa Mañkowska. Po ¥lubie T. G.
zamieszkaÆa z mæºem w majåtku Kamienica w pow. tucholskim. Oprócz gospodarstwa
domowego z czasem przejæÆa w caÆo¥ci nadzór nad hodowlå koni. Jej ulubionym sportem
byÆa jazda konna. W okresie wakacji odbywaÆa rajdy konne, odwiedzajåc zaprzyjaªnione
dwory wielkopolskie.

Gdy 24.08.1939 jej måº zostaÆ zmobilizowany, przejæÆa na siebie obowiåzki zwiåzane
z nakazanå przez wÆadze ewakuacjå inwentarzy zarodowych (konie i krowy) z Kamieni-
cy do Polski centralnej. WywiozÆa wiæc dzieci do Woli Pækoszewskiej, do Andrzejów
Górskich, gdzie zostawiÆa je pod opiekå nauczycielki, sama za¥ powróciÆa do Kamienicy
i w przeddzieñ wojny wyruszyÆa konno na czele karawany liczåcej kilkadziesiåt krów,
24 klacze ªrebaki, i ogiera. Po wybuchu wojny, aby jak najprædzej poÆåczyì siæ z dzieì-
mi, podzieliÆa tæ karawanæ i, zostawiwszy krowy i ªrebaki pod opiekå oborowego Kuli-
gowskiego, sama ruszyÆa szybciej tylko z ogierem i kilkoma klaczami. Nie zastawszy
swych dzieci w Woli Pækoszewskiej, ruszyÆa ich ¥ladem; jednakºe do spotkania nie
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doszÆo, gdyº Górskim z Woli nie udaÆo siæ przekroczyì WisÆy, a T. G. przeprawiÆa siæ przez
niå k. Góry Kalwarii i dotarÆa w rejon Kowla i Kamienia Koszyrskiego. Na wiadomo¥ì
o wkroczeniu wojsk sowieckich natychmiast zawróciÆa na zachód i wraz z napotkanym
Pañstwowym Stadem Ogierów ze Starogardu i jego dyr. ZdzisÆawem KozieÆÆ–Poklew-
skim wróciÆa na Pomorze do Starogardu; tam konie jej razem z ogierami zostaÆy zarekwi-
rowane przez wÆadze niemieckie. Nie wróciÆa juº do Kamienicy, gdzie groziÆoby jej
niechybnie aresztowanie, lecz wraz z rodzinå dyr. Poklewskiego (po jego aresztowaniu
i ¥mierci) przyjechaÆa w listopadzie 1939 do Warszawy i wtedy dopiero mogÆa siæ poÆå-
czyì z dzieìmi w Woli Pækoszewskiej.

Wiadomo¥ì o ¥mierci mæºa otrzymaÆa w koñcu 1941; byÆa obecna przy ekshumacji.
W czasie okupacji niemieckiej mieszkaÆa wraz z dzieìmi w Woli Pækoszewskiej,

w Warszawie, w Zawadach (fol. k. Woli Pækoszewskiej) oraz na przeÆomie l. 1944/1945
w niedalekiej od Woli wsi Jeruzal. WÆasnym koniem i wozem przejechaÆa w 1945 w oko-
lice Poznania, osiadÆa w Puszczykowie Starym i próbowaÆa zarabiaì na ºycie przy
pomocy tego konia (przewozy róºnych towarów). W l. 1946–1951 mieszkaÆa w Bydgo-
szczy, a od 1951 w Poznaniu.

W jesieni 1939, natychmiast po zakoñczeniu swej podróºy, napisaÆa z duºym zaciæ-
ciem literackim wspomnienia ze swej wyprawy pt. „Rajd Wojenny” (mps zostaÆ zÆoºo-
ny w bibliotece Ossolineum we WrocÆawiu). W posiadaniu dzieci så ponadto jej wspo-
mnienia z lat dziecinnych („Kurtowiany”), mÆodo¥ci („Moje karnawaÆy”), z wczesnych
lat kamienieckich („Dzieciñstwo moich dzieci” — nie ukoñczone); zachowaÆ siæ równieº
zbiór napisanych przez niå okoliczno¥ciowych wierszyków.

Z powodu niedostatecznego ukrwienia o¥rodków sÆuchowych w mózgu miaÆa trudno-
¥ci w rozumieniu dochodzåcych do niej dªwiæków; pierwsze objawy choroby pojawiÆy
siæ juº przed wojnå, z czasem siæ nasiliÆy. Poniewaº z natury byÆa towarzyska, bardzo
komplikowaÆo jej to kontakty z otoczeniem, a takºe uniemoºliwiÆo kontakt z muzykå (za
mÆodu lubiÆa graì na fortepianie). ZmarÆa w Poznaniu; zostaÆa pochowana tamºe na
cmentarzu Junikowskim w grobowcu rodziny Karnkowskich.

Dzieci: 1) Krystyna (ur. 3.04.1929 w Poznaniu), historyk (doktorat 1960); w l. 1949–
1968 pracowaÆa w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu, specjalizujåc siæ w opracowywa-
niu zbiorów prywatnych i zbiorów kartograficznych, od 1968 pracownik Instytutu Histo-
rii PAN i wspóÆautor SÆownika historyczno–geograficznego Wielkopolski w ¥redniowie-
czu (8 zeszytów do 1994). W 1958 wyszÆa za måº za Janusza GoÆaskiego, geodetæ,
obecnie prof. w AR w Poznaniu i prezesa poznañskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.
Ich dzieci: a) Jan (ur. 1960), mgr inº. telekomunikacji, informatyk w Wielkopolskim
Banku Kredytowym, oº. z Mariå Pachciarek (mgr pedagogiki); majå syna PawÆa (ur. 1993);
b) StanisÆaw (ur. 1962), przez kilka lat wÆa¥ciciel drobnej firmy prywatnej wytwarzajåcej
galanteriæ skórzanå, obecnie rencista; c) Wojciech (ur. 1964), w l. 1983–1986 student
polonistyki, od 1986 dominikanin, wy¥wiæcony na ksiædza w 1993; d) Tomasz (ur. 1968),
technik telekomunikacji, uczy siæ ¥piewu (bas, kontratenor); 2) Jerzy (ur. 4.03.1933
w Poznaniu), elektronik, pracownik techniczny PP i dziaÆacz Klubu Krótkofalowców.
W 1964 oº. z Annå Karnkowskå h. Junosza. Ich dzieci: a) Maria (ur. 1965), mgr geogra-
fii, st. asystent na Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM; b) StanisÆaw
(ur. 1968), abs. AWF w Poznaniu, wÆ. prywatnej firmy marketingowej, oº. z Joannå
Skorupskå,  studentkå  psychologii;  majå syna  Amadeusza  (ur. 1993);  c) Agnieszka
(ur. 1973), po maturze (ur. 1991) uczy siæ jæzyków, równocze¥nie pracujåc (Paryº,
Londyn); d) Andrzej (ur. 1975), maturzysta (1994).

Krystyna Górska–GoÆaska, StanisÆaw Konarski
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GÓRSKI ANDRZEJ JAN h. Boºa Wola (12.04.1911–28.08.1977), wspóÆwÆ. maj. Wola
Pækoszewska w pow. skierniewickim, rolnik. Syn ⇒ Antoniego (1869–1938) i ⇒ Anny
z hr. Szembeków h. wÆasnego (1880–1966). Ur. w Woli Pækoszewskiej, ochrzczony w Jeru-
zalu w pow. skierniewickim.

Rodzeñstwo: 1) Maria Pia (1908–1946); 2) Zygmunt (1909–1976); 3) Jerzy (1915–1978).
A. G. ukoñczyÆ Wyºsze Kursy Ziemiañskie → Turnaua we Lwowie; ok. 1931 uzyskaÆ

tytuÆ inº. rolnictwa. Po studiach gospodarowaÆ wraz z bratem Zygmuntem w Woli Pæko-
szewskiej i przylegÆych fol.: Zawady, Nowiny i Pækoszew. Maj. przejåÆ zadÆuºony, ale
w ciågu kilku lat doprowadziÆ wraz z bratem gospodarkæ do porzådku. PosiadaÆ ponadto
place na Grochowie oraz paÆac przy ul. Foksal w Warszawie.

Mimo iº czæ¥ì dworu w Woli Pækoszewskiej w czasie II wojny ¥wiatowej zajæÆa
ºandarmeria niemiecka, go¥cili w Woli tak czÆonkowie rodziny (m.in. Pia Górska i Tere-
sa Górska z dzieìmi), jak i ludzie potrzebujåcy schronienia. A. G. byÆ w kontakcie
z okolicznymi oddziaÆami AK, przechowywaÆ radiostacjæ i broñ, a takºe dostarczaÆ im
ºywno¥ì, lekarstwa i ¥rodki opatrunkowe. Za tæ pomoc zostaÆ po wkroczeniu armii
radzieckiej aresztowany i groziÆo mu rozstrzelanie. ZostaÆ jednak uwolniony. Wysiedlo-
ny z maj., zamieszkaÆ w 1945 wraz z rodzinå w Skierniewicach, a w roku nastæpnym
przeniósÆ siæ do Milanówka, gdzie przebywaÆ do 1956, prowadzåc sklep, a nastæpnie
utrzymujåc siæ z dorywczych prac chaÆupniczych (malowanie na tkaninach, poñczosz-
nictwo). W 1956 przeniósÆ siæ do Krakowa, gdzie pracowaÆ jako inspektor rolny w Kra-
kowskiej Centrali Nasiennej. InteresowaÆ siæ po amatorsku historiå. ZmarÆ w Krakowie.

W maÆºeñstwie (¥lub 10.09.1938) z Róºå z hr. Belina–Brzozowskich (1911–1977)
miaÆ troje dzieci: 1) Gabrielæ (ur. 2.07.1938), prawniczkæ i literatkæ; 2) Mariæ Teresæ
(ur. 18.03.1944), nauczycielkæ i 3) Huberta Mariæ WÆodzimierza (ur. 24.08.1945).
Dok.: MateriaÆy rodzinne.

StanisÆaw Konarski

GÓRSKI LUDWIK h. Boºa Wola (2.03.1897–9.01.1988), wspóÆwÆ. maj. Jemieliste
w pow. Æomºyñskim i Stropieszyn w pow. kaliskim. Syn WÆodzimierza i Heleny z Bud-
nych. Ur. w rodzinnym maj. Jemieliste. PochodziÆ z linii zakroczymsko–Æomºyñskiej
rodu Górskich.

Ojciec odumarÆ go mÆodo, gdy chÆopiec miaÆ zaledwie 13 lat. WychowywaÆa go matka
razem z dwoma starszymi braìmi. W czasie I wojny ¥wiatowej poszedÆ na ochotnika do
I Korpusu gen. Józefa Dowbora–Mu¥nickiego i sÆuºyÆ w 3 P. UÆ. ÿlåskich. UczestniczyÆ
w wielu walkach na terenie Rosji i Polski. Za odwagæ i mæstwo wykazane w dziaÆaniach
wojennych otrzymaÆ Krzyº Walecznych, Odznakæ I Korpusu Polskiego w Rosji oraz
Odznakæ Honorowå „Orlæta” za obronæ Lwowa. W 1919 przebyÆ niewolæ ukraiñskå,
z której udaÆo mu siæ uciec.

Po wojnie studiowaÆ na Wydz. Rolniczym SGGW i gospodarowaÆ razem z matkå
w swej czæ¥ci maj. rodzinnego Jemieliste. W dn. 24.10.1925 zawarÆ zwiåzek maÆºeñski
z Helenå ÿwieckå (1901–1989) h. Pobóg, (→ Helena Górska), z którå miaÆ dwie córki
i syna. W okresie miædzywojennym mieszkaÆ i gospodarowaÆ w maj. ºony. ByÆ to Stro-
pieszyn w pow. kaliskim (dawna wÆasno¥ì rodziny Celiñskich). Maj. ten (318 ha ziemi
ornej oraz duºe lasy) byÆ bardzo Æadnie poÆoºony. PosiadaÆ piækny, duºy park z rzadkimi
gatunkami drzew i krzewów, stawy rybne, liczne zagajniki i stary las sosnowy. L. G. byÆ
zapalonym my¥liwym i dobrym strzelcem. Urzådzane przez niego polowania dla oko-
licznych ziemian cieszyÆy siæ powodzeniem, gdyº zwierzyny drobnej i pÆowej byÆo duºo
i byÆa specjalnie chroniona przed kÆusownictwem. L. G. prowadziÆ gorzelniæ, gospodar-
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stwo rybne, a w l. trzydziestych równieº hodowlæ baºantów, w specjalnie do tego celu
wybudowanych wolierach. Eksport za granicæ baºantów oraz specjalnie odÆawianych
kuropatw i zajæcy dawaÆ w kryzysowych czasach najwiæksze dochody.

Podczas II wojny ¥wiatowej i po kampanii wrze¥niowej, L. G. administrowaÆ w czasie
okupacji niemieckiej maj. Budnych (Jastków, Bychawa) w Lubelskiem, a w 1941 prze-
niósÆ siæ do Jemielistego, gdzie byli juº jego ºona, te¥ì Feliks ÿwiecki (w okresie miædzy-
wojennym administrowaÆ Jemielistem) i trójka dzieci. Jemieliste leºaÆo na samym skraju
GG i nie zostaÆo zabrane przez Niemców. Rodzina Górskich mieszkaÆa tam do czerwca
1944. ByÆ to ciæºki okres z powodu ciågÆych, nieoczekiwanych „wizyt” Niemców i stra-
chu przed aresztowaniem, bo L. G. naleºaÆ do AK i przechowywaÆ broñ. ByÆ przez krótki
okres wiæziony i trzymany na Pawiaku, ale z powodu nie udowodnienia winy oraz starañ
rodziny, zostaÆ zwolniony. W czasie powstania warszawskiego ºona z dwiema córkami
(syn zmarÆ w 1942) znajdowaÆa siæ w oblæºonej stolicy, a L. G. w oddziaÆach AK w Pu-
szczy Kampinoskiej. Za dziaÆalno¥ì w AK zostaÆ odznaczony Krzyºem Armii Krajowej,
wydanym w Londynie 30.07.1969 (Nr 5842). W czasie dziaÆañ wojennych maj. Jemieli-
ste zostaÆ doszczætnie rozgrabiony i spalony.

Po II wojnie ¥wiatowej L. G., majåcy wyksztaÆcenie rolnicze, zaczåÆ pracæ w maj.
pañstwowych zajmujåcych siæ hodowlå nasion zbóº, warzyw i kwiatów ozdobnych.
Od 1946 do 1977 (na emeryturæ przeszedÆ, majåc 80 lat) gospodarowaÆ w kilku o¥rod-

kach hodowlanych, z których waºniejsze to: Dañ-
ków, Straszków, Straszkówek, Kaleñ, Niwki (woj.
Konin) oraz Skibice (woj. WÆocÆawek). W maj.
tych byÆy caÆe Æany warzyw i kwiatów, a za wyho-
dowanie nowych odmian otrzymywaÆ premie
autorskie (za pomidory „Rubin Kujawski”, odmia-
ny astrów „Królowe ÿniegu, Nocy, Poranku”
i wiele in.). Za zasÆugi dla polskiej hodowli eks-
portowej nasion, warzyw i kwiatów, 27.08.1971
zostaÆ odznaczony Krzyºem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Po przej¥ciu na emeryturæ zamieszkaÆ we
WrocÆawiu, gdzie przebywaÆa jego rodzina.
ZmarÆ, majåc prawie 91 lat. ZostaÆ pochowany
w grobowcu–kaplicy rodu Górskich w Goworo-
wie (woj. Æomºyñskie), gdzie od 1858 spoczywajå
jego przodkowie.

ByÆ patriotå, czÆowiekiem przez wszystkich
bardzo lubianym, uczynnym dla otoczenia, wiel-
kim ºyciowym optymistå, pasjami lubiåcym opo-
wiadaì o wydarzeniach z okresu I wojny ¥wiato-

wej. Z kolegami z 3 P. UÆ. ÿlåskich utrzymywaÆ staÆe kontakty aº do lat osiemdziesiå-
tych. Co roku spotykali siæ na zjazdach koleºeñskich w Warszawie. Do póªnej staro¥ci
zachowaÆ humor i pogodæ ducha, które zjednywaÆy mu przychylno¥ì znajomych i mi-
Æo¥ì bliskich.

Dzieci: 1) Zofia (ur. 17.02.1927 w Warszawie), 24.06.1956 zam. za Zbigniewem
Michalskim (lekarz medycyny i weterynarii) we WrocÆawiu. UkoñczyÆa Wydz. Medycy-
ny Weterynaryjnej UWr. (1946–1951). Obecnie prof. nadzwyczajny Wydz. Medycyny
Weterynaryjnej AR we WrocÆawiu; 2) Teresa (ur. 18.02.1928 w Stropieszynie), w 1955

Ludwik Górski
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wyszÆa za måº za Andrzeja Kwiatkowskiego we WrocÆawiu. UkoñczyÆa Wydz. Rolniczy
UWr. ze specjalizacjå zootechnicznå (1946–1950). Jako inº. mgr zootechnik pracowaÆa
do 1990. Obecnie emerytka zamieszkaÆa we WrocÆawiu; 3) WÆodzimierz (13.02.1930
w Stropieszynie – 2.07.1942 w Jemielistem pow. £omºa), zmarÆ na gronkowcowe zapa-
lenie wsierdzia; pochowany w kaplicy–grobowcu rodziny Górskich w Goworowie
(pow. Æomºyñski).

Zofia Górska–Michalska

GÓRSKA HELENA ze ÿWIÉCICKICH (29.10.1901–4.03.1989), wÆ. maj. Stropie-
szyn w pow. kaliskim. Córka Feliksa ÿwiæcickiego h. Pobóg i Jadwigi z £agunów,
wnuczka baronówny Krompoltz z Kurlandii. Ur. w SokoÆowie na Podlasiu.

ByÆa jedynaczkå, we wczesnym dzieciñstwie straciÆa matkæ. WychowywaÆa jå maco-
cha, Helena z Butkiewiczów, która okazaÆa jej wiele serca i dobroci. Ostatnie lata szkoÆy
elementarnej i gimn. spædziÆa w zakÆadzie ss. niepokalanek w Szymanowie pod Warsza-
wå.  Tam  zdaÆa  maturæ.  W czasie wojny bolszewickiej  SokoÆów  zostaÆ doszczætnie
spalony i rodzice jej nabyli maj. Kosobudy k. Rawy Mazowieckiej.

W dn. 24.10.1925 zawarÆa zwiåzek maÆºeñski z → Ludwikiem Górskim (1897–1988)
h. Boºa Wola i jako wiano otrzymaÆa maj. Stropieszyn w pow. kaliskim, w którym
z mæºem i trojgiem dzieci mieszkaÆa do wybuchu II wojny ¥wiatowej. ProwadziÆa KoÆo
Gospodyñ Wiejskich w Ko¥cielcu, gdzie byÆa jej parafia. W czasie wojny, po przebyciu
oblæºenia Warszawy przez Niemców, zamieszkaÆa w maj. mæºa Jemieliste pow. Æomºyñ-
ski. W 1942 zmarÆ syn WÆodzimierz. ÿmierì tæ odczuÆa szczególnie bole¥nie. W czerwcu
1944 zamieszkaÆa w Warszawie z powodu zbliºajåcego siæ frontu. Wraz z dwiema cór-
kami przebyÆa caÆe powstanie warszawskie i po jego upadku uciekÆa z transportu ludno-

Ludwik Górski z córkå Zofiå i B. Smoleñskim
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¥ci cywilnej, który prowadziÆ do obozu w Pruszkowie. Przez pewien czas mieszkaÆa
u krewnych pod Sochaczewem (córki uczæszczaÆy do liceum ss. niepokalanek w Szyma-
nowie). Pod koniec 1945 zamieszkaÆa tam na staÆe we WrocÆawiu. OpiekowaÆa siæ
córkami, które koñczyÆy studia wyºsze rozpoczæte w 1946. Po zamåºpój¥ciu starszej
córki Zofii, mieszkaÆa razem z jej rodzinå i wychowywaÆa wnuczkæ Danutæ. ZmarÆa
we WrocÆawiu, zostaÆa pochowana w kaplicy–grobowcu rodu Górskich w Goworowie
(pow. Æomºyñski).

ByÆa osobå odwaºnå i inteligentnå, humanistkå interesujåcå siæ wszystkimi zagadnie-
niami otaczajåcego jå ¥wiata, Æåcznie z politykå. GÆæboko wierzåca i praktykujåca, wpo-
iÆa zasady wiary swym córkom i wnuczce. InteresowaÆa siæ praså katolickå. Zawsze
czytaÆa trudno dostæpny w tym okresie „Tygodnik Powszechny”. ByÆa prawa, pracowita,
bardzo kochaÆa swå rodzinæ, ale miaÆa teº otwarte serce na potrzeby innych ludzi.
PozostawiÆa po sobie dobrå pamiæì.

Dzieci: zob. → Ludwik Górski.
Zofia Górska–Michalska

GUTKOWSKI KAZIMIERZ MARCELI h. Rawicz
(1858–1916), wÆ. maj. Siestrzeñ (pow. bÆoñski), nastæpnie

maj. Wielgie (pow. wieluñski) syn Szymona Marcelego
(1812–1875), wÆ. maj. Saków i Kiki (pow. turecki),
i Krystyny Radoliñskiej h. Leszczyc, z kaliskiej linii
rodziny Radoliñskich. Ur. w maj. Kiki.

Po sprzedaºy Siestrzenia, ok. 1902, byÆ wÆ. maj.
Wielgie, gdzie zmarÆ. Jest pochowany w grobie
rodzinnym na Powåzkach w Warszawie.

Z maÆºeñstwa z Wandå Myszkiewicz, h. Leliwa
(1869–1932), córkå Ludwika i Anieli NiesioÆow-
skiej h. Korzbok, miaÆ cztery córki i syna: 1) Stefa-
nia (1889–1941), ºona Tadeusza PawÆowskiego,
znanego lekarza w Kaliszu, póªniej w Warszawie;
2) Zofia (1889–1966), byÆa ºonå Maksymiliana Szul-
ca z rodziny przemysÆowców, wÆ. tkalni w Tomaszo-

wie Mazowieckim, zmarÆego w O¥wiæcimiu; 3) Hele-
na (1891–1977), lekarz, ºona BronisÆawa Chmielikow-

skiego, inº., kpt. saperów w 1920; 4) Maria
(1897–1990), lekarz, ºona MichaÆa Zbigniewa Zaremba–Cieleckiego h. Zaremba, wÆ.
maj. RoºdºaÆy, syna Rocha i Józefy Pstrokoñskiej h. Paparona; 5) → Kazimierz
(1904–1944).

Kazimierz M. Gutkowski (T. E.)

GUTKOWSKI KAZIMIERZ h.Rawicz (1904–22.02.1944), wÆ. maj. Wola Krzykow-
ska, a nastæpnie Bieniewo w pow. brzeziñskim, syn → Kazimierza Marcelego (1858–
1916) i Wandy z Myszkiewiczów. Ur. w maj. Stæpów.

Abs. SGH w Warszawie. Na poczåtku l. trzydziestych K. G. rozparcelowaÆ Wolæ
Krzykowskå i przejåÆ na wÆasno¥ì od swego te¥cia maj. Bieniewo (358 ha), który
nastæpnie na poczåtku okupacji przepisaÆ na swå ºonæ Zofiæ. W czasie okupacji niemiec-
kiej dziaÆaÆ w Warszawie, gdzie byÆ prezesem spóÆki „Wspólnota” zwiåzanej z ruchem
oporu. W lutym 1944 zostaÆ aresztowany wraz z caÆym zarzådem i radå nadzorczå spóÆki

Kazimierz Marceli Gutkowski
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i po przyspieszonym procesie przed niemieckim
sådem specjalnym, rozstrzelano go na Pawiaku
w Warszawie.

Z maÆºeñstwa z Zofiå Moszoro (ur. 1907), cór-
kå → MikoÆaja (1882–1955), abs. SGH, miaÆ jed-
nego syna, Kazimierza MikoÆaja (ur. 1929 w War-
szawie), inº., abs. PW, dr. nauk technicznych,
autora dwóch podræczników akademickich, od
1992 ambasadora RP w Lagos (Nigeria), 1ov. oº.
z Elºbietå Massalskå h. Masalski, nie miaÆ dzieci,
2ov. z Krystynå Biesiadeckå h. Prus I z Wroìmiro-
wej, ma syna Szymona Marcina (ur. 1970 w War-
szawie), studenta matematyki UW.
Dok.: Zaroszyc, Wykaz, t. 1, W. 1991.

Kazimierz M. Gutkowski (T. E.)

HAACK W£ODZIMIERZ HUGO (20.10.1904–3.01.1991), wÆ. Dæbic i Poddæbic
w pow. wÆocÆawskim. Syn Artura i Ireny Bojañczyk. Ur. w Dæbicach.

Dziadek W. H., Hugo (1847–1900), wÆ. Dæbic (Dembice), Poddæbic i Kruszyna
(razem 4275 mórg) pozostawiÆ dwoje dzieci: Artura i Martæ (1879–1945), ºonæ StanisÆa-
wa hr. Skórzewskiego.

Ojciec W. H. Artur H. (21.09.1881 w Kruszynie – 19.08.1919 w Warszawie) odziedzi-
czyÆ po ojcu maj. Wraz z ºonå, pochodzåcå ze znanej wÆocÆawskiej rodziny przemysÆow-
ców, zaÆoºyÆ w 1904 szkoÆæ gospodarstwa wiejskiego w Kruszynku specjalnie kupionym
na ten cel (pod oficjalnå nazwå „SzkoÆa tkacka dla dziewczåt wiejskich”). W rzeczywi-
sto¥ci szkoÆa miaÆa charakter ogólny z poÆoºeniem nacisku na sprawy gospodarki wiej-

skiej. Artur H. daÆ szkole budynek (dawny dwór),
ogród, ochronkæ dla dzieci i ordynaria ºywno-
¥ciowe. PozostawiÆ dwoje dzieci: WÆodzimierza
i Mariæ (1912–1987), ºonæ Kornela Sulimier-
skiego z Konecka, która odziedziczyÆa Kruszyn
i Kruszynek.

W.  H.  odbywaÆ  edukacjæ  domowå  do 1917,
a nastæpnie przebywaÆ 2 lata w gimn. realnym we
WÆocÆawku. W l. 1919–1920 byÆ w Korpusie Kade-
tów we Lwowie, w l. 1923–1925 studiowaÆ na
Wydz. Rolniczo–Le¥nym UAM, gdzie naleºaÆ do
korporacji studenckiej „Korona”. Abs.  Institut
Supérieur de Commerce w Antwerpi w 1928, gdzie
uzyskaÆ dyplom. W 1930 ukoñczyÆ SzkoÆæ Pod-
choråºych Rez. Kawalerii w Grudziådzu.

Do 1939 byÆ wÆ. Dæbic i Poddæbic, których
czæ¥ì ulegÆa parcelacji na upeÆnorolnienie gospo-
darstw chÆopskich. Dwór swymi poczåtkami siægaÆ
XVIII w., sÆynåÆ z piæknej oranºerii poÆåczonej
z zasobnå bibliotekå.

Kazimierz Gutkowski

Kazimierz Haack
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W sierpniu 1939 W. H. zostaÆ zmobilizowany do szwadronu kawalerii przy IV Dywi-
zji Piechoty. WalczyÆ pod JabÆonowem, Toruniem, Kutnem i £owiczem, gdzie byÆ ranny
ok. 12.09. i dostaÆ siæ do niewoli. PrzebywaÆ w obozie czasowym w £æczycy do 20.10.,
a potem zostaÆ wywieziony do oflagu Murnau w Bawarii, gdzie byÆ do 23.04.1945.
Poniewaº jego maj. zostaÆ w 1939 przez wÆadze niemieckie skonfiskowany, a po wojnie
rozparcelowany, postanowiÆ nie wracaì do kraju. Przez kilka miesiæcy byÆ w II Korpusie
gen. Andersa w Galipoli we WÆoszech, a nastæpnie przeniósÆ siæ do Paryºa, gdzie
pracowaÆ w UNRRA i UNICEF jako urzædnik. W 1951 wyjechaÆ do Australii, gdzie
pracowaÆ m.in. jako ogrodnik w Ogrodach Botanicznych w Sydney, uzyskujåc dyplom
ogrodniczy w 1956. Jednocze¥nie rozpoczåÆ pisanie opowiadañ osnutych na
wspomnieniach czasów mÆodo¥ci, ze stron rodzinnych, a takºe o tematyce australijskiej

i polinezyjskiej. PowróciÆ zachæcony propozycjami wydawniczymi do Polski w 1957 i za-
mieszkaÆ w Warszawie. W 1958 ukazaÆa siæ jego powie¥ì o Polinezji Chleb i korale. Przez
dwa lata jeszcze drukowaÆ artykuÆy w „SÆowie Powszechnym” i „Kierunkach”, potem kilka
ksiåºek i kilkana¥cie opowiadañ nie znalazÆo wydawcy. ByÆ czÆonkiem Zwiåzku
Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAIKS). W 1960 rozpoczåÆ pracæ jako lektor
jæzyków angielskiego i francuskiego w instytucjach pañstwowych. W 1978 przeszedÆ na
emeryturæ. ZmarÆ w Warszawie.

íonaty (¥lub 31.08.1961 w Warszawie) z Tatianå £opuchin (ur. 18.10.1920 w Rzy-
mie), córkå rosyjskiego dyplomaty Jerzego i Marii z Dawydowych, wnuczkå Jana, wÆ.
donacji Chróªcin w gub. kaliskiej. Potomstwa nie pozostawiÆ. ByÆ ostatnim przedstawicie-
lem kujawskiej gaÆæzi swojej rodziny.
Dok.: íychliñski, Kronika ºaÆobna; Zbiory polskie, t. II, 92;   T. Wieczorek, Zarys dziejów szkolnictwa
rolniczego w Polsce do 1939 r., W. 1968; Kawaleria polska; Radomyski, 54. Informacje WÆodzimierza Haacka.

Tatiana Haackowa (T. E.)

HACZYÑSKA MARIA z BIELIÑSKICH (18.01.1898–17.11.1983), wÆ. maj. Tur-
ka w pow. lubelskim. Córka → Adama Henryka Bieliñskiego h. Szeliga (1862–1928)
i Zofii z Zarañskich (24.01.1874–10.03.1955). Ur. w Turce.

Dwór w Dæbicach
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Siostra Zofii generaÆowej Piaseckiej i Aleksandra, legionisty.
SkoñczyÆa gimn. im. Czarneckiego w Lublinie i kursy pedagogiczne oraz ogrodni-

czo–pszczelarskie w Warszawie. W l. 1917–1921 byÆa kierowniczkå szkoÆy powszechnej
w Turce, a w l. 1923–1925 pomagaÆa ojcu w gospodarstwie i prowadziÆa ogród. Po
¥mierci ojca w wyniku dziaÆów zostaÆa wÆa¥cicielkå Turki (120 ha).

M. H. dn. 3.03.1941 zostaÆa aresztowana przez gestapo i uwiæziona w Lublinie „pod
zegarem” przy ul. Uniwersyteckiej, a po przesÆuchaniach przewieziona na Zamek Lubel-
ski. Zarzucano jej czÆonkowstwo w AK, przechowywanie i ukrywanie broni i amunicji
cofajåcych siæ oddziaÆów polskich oraz agitowanie ludno¥ci wiejskiej przeciw wywoºe-
niu na roboty do Niemiec. W czasie rewizji znaleziono „lewe” dowody osobiste (kenn-
karty) czÆonków AK, którzy ukrywali siæ w Turce. Po 7 miesiåcach zwolniono jå, ale do
Turki wróciì nie mogÆa. PracowaÆa jako ogrodniczka poczåtkowo w Wostrzenicach
k. BiaÆej Podlaskiej, póªniej w Sobianowicach (pow. lubelski) w maj. Kazimierza Ro-
jowskiego, swego krewnego i såsiada. Po wprowadzeniu reformy rolnej przez PRL
zamieszkaÆa w Lublinie, gdzie pracowaÆa zarobkowo.

W 1925 wyszÆa za måº za WacÆawa Haczyñskiego (1894–1940), legionistæ. UkoñczyÆ
szkoÆæ oficerskå. Rtm. 7 P. UÆ. Lubelskich, zwolniony ze sÆuºby na wÆasne ºådanie
w 1924. GospodarowaÆ z ºonå w Turce i w osadzie instruktorskiej. ByÆ wójtem gm. Wól-
ka w l. 1935–1938 i posÆem z 33. okrægu w Lublinie. Zmobilizowany w 1939, zginåÆ
w Katyniu.

Odznaczenia M. H.: Krzyº Virtuti Militari V kl., Krzyº Walecznych (czterokrotnie),
Order Odrodzenia Polski.

ZmarÆa w Warszawie u wnuczki Anny Koszowy z domu Haczyñskiej, u której mie-
szkaÆa. Pochowana w Lublinie w grobach rodzinnych.

Dzieci: 1) Anna (ur. 1928) zam. za Zygmuntem Bekieszå (1921–1976), ich córki:
a) Joanna (ur. 1948); b) Dorota (ur. 1957); 2) Jan (ur. 1926) ºoÆnierz AK oº. z Annå
Chomka, ich córki: a) Anna (ur. 1949) za Waldemarem Koszowy, b) Zofia (ur. 1955).
Dok.: Spis ziemian, woj. lubelskie, W. 1990; Kto byÆ kim w II RP.

Maria Krystyna Dæbska (S. C.)

JANKOWSKI FELICJAN h. Jastrzæbiec (1839–1916), wÆ. maj. Ruda Maleniecka
w pow. koñskim, przemysÆowiec. Syn Adama i Marty Kleinerówny. Ur. w Pleszewie.

WedÆug przekazu rodzinnego dziad Felicjana MichaÆ pochodziÆ z Podlasia, braÆ udziaÆ
w wojnach napoleoñskich, a nastæpnie emigrowaÆ. Po powrocie osiadÆ w Kaliszu, tam
oºeniÆ siæ z M. Krzyºanowskå. Syn ich Adam ukoñczyÆ gimn. w Kaliszu. OºeniÆ siæ z córkå
pastora z Pleszewa, M. Kleinerównå. Przez pewien czas peÆniÆ funkcjæ starosty w Plesze-
wie, ale jako Polak zostaÆ zdegradowany do stanowiska niºszego urzædnika miejskiego.

F. J. byÆ jednym z sze¥ciu synów Adama. Do szkoÆy podstawowej uczæszczaÆ w Ple-
szewie, do gimn. w Ostrowiu. Po doj¥ciu do kl. VI zdecydowaÆ siæ zostaì agronomem,
marzeniem jego byÆo posiadanie wÆasnego gospodarstwa. Z powodu ciæºkiej sytuacji
finansowej ojciec nie oddaÆ 15-letniego Felicjana na praktykæ do maj. rolnego, ale do
destylatorni w Pleszewie, naleºåcej do Niemca Neufelda. Po dwu latach F. J. staÆ siæ
wykwalifikowanym destylatorem z wysokå pensjå. W 1858 wÆa¥ciciel zlikwidowaÆ de-
stylatorniæ. F. J. utraciÆ pracæ i zostaÆ powoÆany na 3 lata do wojska pruskiego. Po
powrocie do domu przeniósÆ siæ do Królestwa Polskiego. Pracæ dostaÆ w destylatorni
K. Sznajdera w Warszawie. W 1863 w zwiåzku z wojnå prusko–duñskå ponownie po-
woÆano go do wojska. Po zakoñczeniu wojny wróciÆ do Warszawy. Dziæki pomocy brata
matki zostaÆ udziaÆowcem destylatorni Sznajdera, na  której modernizacjæ przekazaÆ
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otrzymane 15 tys. zÆp. Przedsiæbiorstwo zwiækszyÆo siedmiokrotnie dochody, a F. J. staÆ
siæ zamoºnym czÆowiekiem. W czasie podróºy do krajów zachodnich poznaÆ mÆodå
Szwajcarkæ, córkæ Francuza Karolinæ Joly de Fleury, i po¥lubiÆ jå w 1872. W 1874
wycofaÆ swój wkÆad z destylatorni Sznajdera i zaÆoºyÆ wÆasnå fabrykæ wódek. ZakupiÆ
plac przy ul. MarszaÆkowskiej 130, wybudowaÆ dom i fabrykæ. Pomocå sÆuºyli mu
bracia. Dn. 1.10.1874 destylatornia rozpoczæÆa pracæ. Do 1880 spÆaciÆ prawie w caÆo¥ci
zaciågniæte dÆugi i zakupiÆ maj. PawÆowice (1260 ha) przy trasie Warszawa–Dæblin.
W posiadÆo¥ì tæ wÆoºyÆ duºo pracy i pieniædzy, przeprowadziÆ melioracjæ, postawiÆ bu-
dynki i zakupiÆ inwentarz.

W koñcu l. osiemdziesiåtych musiaÆ sprzedaì PawÆowice z wielkå stratå, gdyº tereny
te miaÆy byì zajæte pod wojskowe obiekty rosyjskie. Mimo to nie wycofaÆ siæ z interesów,
inwestowaÆ w róºne przedsiæbiorstwa, jak cukrownie, papiernie, cegielnie. Dziæki temu
zgromadziÆ wkrótce znaczny majåtek i w 1904 zakupiÆ za blisko 2 mln rubli dobra Ruda
Maleniecka wraz z maj. Lipå i Miedzieºå. Dobra te obejmowaÆy 8400 ha. Ruda Male-
niecka, znana z bogactw rudy ºelaznej i glinki ogniotrwaÆej, w koñcu XIX w. straciÆa
swojå atrakcyjno¥ì. PrzemysÆ ºelazny w ZagÆæbiu Staropolskim przestaÆ byì opÆacalny.
F. J. zajåÆ siæ le¥nictwem. Pierwszå inwestycjå byÆa budowa tartaku, który postawiony
przez firmæ wrocÆawskå Hofmana, okazaÆ siæ o tyle lepszy od jedynego istniejåcego
w okolicy, ºe ten dawniejszy ulegÆ likwidacji i zostaÆ przeniesiony do innego miasta.
Oprócz gospodarki le¥nej maj. posiadaÆ gospodarstwo rolne, stawy rybne oraz mÆyn. F. J.
zorganizowaÆ sprawnie dziaÆajåcå administracjæ, a maj. prowadzony byÆ wedÆug nowo-
czesnych metod. ZajåÆ siæ takºe podniesieniem o¥wiaty w okolicy, przyczyniÆ siæ do
budowy ko¥cioÆa w Miedzieºy. Przy jego wydatnej pomocy utworzono w 1909 dwulet-
niå szkoÆæ dla dzieci wiejskich. Oficjalnie byÆo to przedszkole, tzw. ochronka, gdyº po
1907 nie wolno byÆo zakÆadaì tu polskich szkóÆ. W okresie miædzywojennym przedszko-
le to dziaÆaÆo jako normalna szkoÆa elementarna. F. J. przywiåzywaÆ duºå wagæ do spraw

Felicjan Jankowski Karolina Jankowska z domu Joly de Fleury
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o¥wiatowych. ÿwiadczy o tym fakt, ºe po utworzeniu w 1910 Kursów PrzemysÆowo–Rol-
niczych przy Muzeum PrzemysÆu i Rolnictwa F. J. ofiarowaÆ tej instytucji kilka hektarów
Æåk i stawów rybnych. UdzieliÆ teº pomocy finansowej na budowæ mieszkañ i pracowni.
W ten sposób powstaÆa na terenie Rudy Malenieckiej Stacja Do¥wiadczalna Wydz.
Ichtiologii SGGW.

Wybuch I wojny ¥wiatowej zastaÆ F. J. w Warszawie. Do Rudy Malenieckiej nie
wróciÆ. Front niemiecko–rosyjski przebiegaÆ przez tamte tereny. F. J. zmarÆ w Warsza-
wie po krótkiej chorobie.

Dzieci: 1) Edward (1873–1955) przemysÆowiec, ºona Wanda z Kotkowskich; 2) WÆa-
dysÆaw (1878–1934) przemysÆowiec, ºona Wanda Jankowska; 3) → Alfred (1882–1947);
4) Helena (1882–1945), wÆ. maj. Ruda Maleniecka, zam. za WÆadysÆawem Froelichem.
Ich syn → StanisÆaw Jan Froelich (1904–1943).
Dok.: MateriaÆy i wspomnienia rodzinne.

Jadwiga Olizar

JANKOWSKI ALFRED h. Jastrzæbiec (1882–1947), administrator gospodarstwa le¥-
nego maj. Ruda Maleniecka, wÆ. maj. Miedzieºa i czæ¥ci Rudy Malenieckiej w pow.
koñskim  oraz maj. Kruchowo (pow. Mogilno), rolnik, dziaÆacz gospodarczy. Syn →
Felicjana (1839–1916) i Karoliny Joly de Fleury. Ur. w Warszawie.

Przez pierwsze 10 lat ºycia pobieraÆ naukæ w domu. Wobec niskiego poziomu szkol-
nictwa w Kongresówce i obowiåzujåcego nauczania w jæz. rosyjskim, ojciec oddaÆ go do
gimn. z internatem pod Berlinem. Dwunastoletni A. J. uciekÆ z tej szkoÆy z powodu
pruskiego systemu wychowawczego, bicia dzieci po twarzy. Ojciec uznaÆ powód uciecz-
ki syna za sÆuszny i zawiózÆ go do Stuttgartu, gdzie A. J. zdaÆ maturæ. Pod koniec pobytu
w szkole oraz w czasie studiów ogarnæÆa A. J. pasja sportu alpinistycznego. PrzeszedÆ
najtrudniejsze szlaki alpejskie, od Dolomitów tyrolskich po Alpy francuskie. Potem,
zgodnie z ºyczeniem ojca, A. J. odbyÆ praktyki rolnicze w maj.: PakosÆawiu pod kierun-
kiem wybitnego rolnika Pomianowskiego, w  Niechcicach (pow. piotrkowski) oraz
w maj. rolno–przemysÆowym Niemca, Gustawa Krygiera. W 1904 rozpoczåÆ studia
w Zurychu, po roku przeniósÆ siæ do Monachium i tam ukoñczyÆ w 1908 wydz. le¥-
no–ekonomiczny. W czasie studiów A. J. wÆåczaÆ siæ, w okresach wakacji, do prac
podejmowanych przez ojca na terenie Rudy. Po powrocie z Monachium ojciec wciågaÆ go
do zajæì gospodarczych w poszczególnych dziaÆach administracji maj. Nastæpnie A. J.
objåÆ administracjæ caÆego gospodarstwa le¥nego Rudy Malenieckiej. Prowadzåc gospo-
darkæ le¥nå, A. J. staraÆ siæ wprowadzaì ulepszenia zgodnie z wiedzå nabytå na studiach.
PomagaÆ równieº w budowie i organizacji powstaÆej w maj. Stacji Do¥wiadczalnej Ry-
bactwa SÆodkowodnego.

Wybuch wojny w 1914 zahamowaÆ przedsiæwziæcia gospodarcze. Jednocze¥nie, gdy
pobór do wojska rosyjskiego zagraºaÆ wielu rodzinom, A. J. zorganizowaÆ pomoc i opie-
kæ nad ºonami i dzieìmi rezerwistów z najbliºszej okolicy. GromadziÆ dane dotyczåce
strat wojennych na terenie pow. spowodowane przesuwaniem siæ frontu, rekwizycjami
dobytku i ostrzaÆem domów. Pod koniec 1915, gdy linia frontu ustaliÆa siæ w okolicy
Rudy, a dwór miaÆ byì zajæty na szpital tyfoidalny, przeniósÆ siæ z rodzinå do Warszawy.
Tu rozpoczæÆa siæ jego intensywna praca spoÆeczna. W Warszawie dziaÆaÆo juº od 1906
CTR. Alfred byÆ czynnym czÆonkiem Sekcji Le¥nej w Koñskich. W warunkach okupa-
cyjnych najwaºniejszym zadaniem CTR byÆo zorganizowanie rejestracji strat wojennych
wyrzådzonych rolnictwu i wsi polskiej. W listopadzie 1915 powstaÆo Biuro Rejestracji
Strat Wojennych, w którym A. J. objåÆ dziaÆ le¥ny, wspóÆpracujåc z komisjå rolnå. ByÆ
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wspóÆautorem wydanych drukiem instrukcji. W 1919 zostaÆ delegowany przez CTR,
którego byÆ sekretarzem od 1917, do Paryºa na kongres wersalski z dokumentacjå strat
wojennych. Dokumenty CTR zostaÆy zÆoºone w odpowiedniej komisji kongresu przez
Romana Dmowskiego. Po powrocie do kraju i ukoñczeniu akcji rejestracji strat wojen-
nych, A. J. skierowaÆ swe wysiÆki ku stworzeniu organizacji le¥ników. W 1919 powstaÆo
Zrzeszenie WÆa¥cicieli Lasów, którego zostaÆ prezesem. WspóÆpracowaÆ wówczas z po-
wstaÆym Departamentem Le¥nictwa Ministerstwa Rolnictwa. Propagujåc ochronæ lasów
zniszczonych w czasie wojny, osiågnåÆ uchwalenie prawa zabraniajåcego wycinania lasu
w wieku poniºej 80 lat oraz nakazu natychmiastowego zalesiania wyræbów. Dowodem
uznania jego zasÆug byÆo odznaczenie go przez Prezydenta RP w 1929 Orderem Odro-
dzenia Polski (w 10–lecie prezesury Zrzeszenia WÆa¥cicieli Lasów).

Z CTR A. J. byÆ zwiåzany równieº po odzyskaniu niepodlegÆo¥ci, gdy zostaÆ delego-
wany w maju 1923, wspólnie z prezesem CTR ⇒ Marianem Kiniorskim, na Miædzy-
narodowy Kongres Rolniczy w Paryºu. W paªdzierniku nastæpnego roku na pierwszym
ogólnopolskim Kongresie Rolniczym w Warszawie przewodniczyÆ Sekcji Le¥nej. Nie-
zaleºnie od pracy w organizacjach rolniczych, zdajåc sobie sprawæ z ogromu potrzeb
opieki zdrowotnej spoÆeczeñstwa polskiego wyczerpanego dziaÆaniami wojennymi, po-
stanowiÆ zorganizowaì PCK. W pamiætniku ºony Zofii Jankowskiej jest notatka: „Po
powrocie z Paryºa zajåÆ siæ propagandå PCK. OparÆ jå o sieì stworzonå dla rejestracji
i w ciågu paru miesiæcy zdobyÆ ok. 2 000 000 czÆonków, gdy jeden milion byÆ niezbædny
dla wprowadzenia PCK jako czÆonka Miædzynarodowego Czerwonego Krzyºa (...)”
W czasie najazdu sowieckiego w 1920 wståpiÆ ochotniczo do Armii gen. J. Hallera i byÆ
na froncie póÆnocnym jako peÆnomocnik PCK przy I Armii WP.

PrzedÆuºajåce siæ dziaÆania wojenne opóªniÆy postæpowanie spadkowe po zmarÆych
rodzicach Felicjanie i Karolinie. Przez szereg lat trwaÆo regulowanie serwitutów, co
uniemoºliwiaÆo sprawiedliwy podziaÆ maj. Dopiero pod koniec 1925 zostaÆy one defini-
tywnie uregulowane, przy czym znaczna czæ¥ì gruntów przeszÆa w ræce dotychczaso-
wych uºytkowników. A. J. otrzymaÆ Miedzieºæ i sporå liczbæ poræb z Rudy Malenieckiej
i gruntów poserwitutowych. Wtedy zakupiÆ maj. Kruchowo w Poznañskiem. Kruchowo
byÆo obciåºone dÆugami hipotecznymi. A. J. wÆoºyÆ duºo wysiÆku w zagospodarowanie
maj., wyremontowaÆ gorzelniæ, zaÆoºyÆ stawy  rybne,  z których narybek  wzbogaciÆ
38–hektarowe jezioro. Oboje z ºonå zorganizowali produkcjæ chlewni, obory, owczarni
i ogrodu. WprowadziÆ nawet mechanizacjæ robót w postaci pÆuga parowego. ZwiækszyÆ
wysiew nawozów sztucznych. Niestety, gwaÆtowny spadek cen na produkty rolne
i ogólno¥wiatowy kryzys 1929, spowodowaÆy wzrost zadÆuºenia. Przewidujåc realizacjæ
reformy rolnej, A. J. zdecydowaÆ siæ na parcelacjæ oddÆuºeniowå, którå przeprowadziÆ
w l. 1934–1938, a uwÆaszczenie hipoteczne parcelantów zostaÆo dokonane w lipcu 1939.
W maj. pozostaÆo 216 ha ziemi ornej.

W poÆowie l. trzydziestych A. J. zapadÆ na zdrowiu, dokuczaÆy mu silne ataki astmy.
ZawaÆ serca w jesieni 1938 spowodowaÆ niewydolno¥ì kråºenia, prowadzåc do inwalidz-
twa. W paªdzierniku 1939 gestapo aresztowaÆo go jako zakÆadnika, a nastæpnie wraz
z rodzinå zostaÆ wypædzony z Kruchowa do GG, z pozwoleniem zabrania „dwóch sztuk”
ubrania na zmianæ.

ZamieszkaÆ z rodzinå w gospodarstwie ciotki Aleksandry Jawornickiej w Szeligach
pod Warszawå, skåd zostaÆ powtórnie usuniæty 23.01.1945 przez wÆadze komunistyczne.
Ostatnie dwa lata ºycia przebywaÆ u córki i ziæcia, Aleksandry i StanisÆawa íarynów,
w odbudowanym z ruin mieszkaniu w Warszawie.

íonå A. J. byÆa → Zofia z Karszo–Siedlewskich (1884–1957).
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Dzieci: 1) Jadwiga (ur. 1912), mgr. rolnictwa, zam. za → WÆadysÆawem Olizarem
(1908–1982); 2) Aleksandra (ur. 1916), prawnik, zam. za StanisÆawem íarynem, archi-
tektem. Ich dzieci: a) Maria, architekt, zam. Wójtowiczowa; b) Anna, lekarz, zam.
Jankowska; c) Szczepan, etnograf, dziennikarz, oº. 1ov. z MirosÆawå Banasiñskå, zm.
1986, 2ov. z Krystynå Berowskå; d) Joanna, filolog, zam. Metzger; e) Jan, historyk,
oº. z MaÆgorzatå Grzmilas.
Dok.: Ksiæga Tow. Alpinistycznego; MateriaÆy rodzinne.

Jadwiga Olizar

JANKOWSKA ZOFIA z KARSZO–SIEDLEWSKICH (15.10.1884–1957) wspóÆwÆ.
maj. Kruchowo w Poznañskiem, dziaÆaczka spoÆeczna. Córka ⇒ Aleksandra Karszo–
–Siedlewskiego h. Ogoñczyk (1857–1941) i ⇒ Felicji (1859–1939) z Jawornickich h. Goz-
dawa. Ur. w PopÆawach w pow. opoczyñskim.

Z. J. wysoko ceniÆa rodzinne tradycje i zasady ºycia swoich rodziców. Wychowana
w surowych zasadach moralnych domu kalwiñskiego, w 1926 przeszÆa na katolicyzm.
Jej duchowym kierownikiem byÆ ks. WÆadysÆaw KorniÆowicz z Lasek. WpÆyw Z. J. na
otoczenie byÆ tak wielki, ºe mimo iº nigdy nie czyniÆa ºadnego nacisku, na katolicyzm
przeszÆy obie jej córki, a wkrótce po nich jej måº Alfred Jankowski i dwie inne osoby
z rodziny. Pomimo bardzo silnych przekonañ religijnych i gÆæbokiego przywiåzania do
religii katolickiej, Z. J. zachowaÆa peÆny szacunek dla przekonañ religijnych swoich
rodziców i staÆa siæ w rodzinie ºywym przykÆadem idei ekumenizmu, do¥ì nowej w ów-
czesnych latach. Z. J. byÆa jedynaczkå. SzczupÆa blondynka, o „eterycznej urodzie”,
przez caÆe lata powaºnie chora, pozbawiona byÆa moºliwo¥ci normalnego ºycia. Uwiel-
biana w rodzinie, wywieraÆa wpÆyw na otoczenie i byÆa o¥rodkiem ºycia rodzinnego,
skupiajåc wokóÆ siebie bliskich i przyjacióÆ. Stale ksztaÆciÆa swój charakter i umysÆ.
Dziæki wybitnej inteligencji i zdolno¥ciom organizacyjnym umiaÆa sprostaì wielu trud-
nym zadaniom, sÆuºåc Bogu, ojczyªnie i rodzinie.

Alfred i Zofia z Karszo–Siedlewskich Jankowscy
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Z. J. po¥lubiÆa w 1910 → Alfreda Jankowskiego (1882–1947), który gospodarowaÆ
w maj. Ruda Maleniecka w pow. koñskim. UrodziÆa dwie córki: Jadwigæ (ur. 1912)
i Aleksandræ (ur. 1916). ZajmowaÆa siæ ich wychowaniem; wpajanie im zasad chrze¥ci-
jañskich uwaºaÆa za najwaºniejszy obowiåzek w ºyciu. StudiowaÆa historiæ, historiæ
sztuki, filozofiæ i pedagogikæ. KochaÆa piækno i wprowadzaÆa je na co dzieñ do wÆasnego
domu, gromadzåc w mieszkaniu w Warszawie, które dzieliÆa z rodzicami i we dworze
w Kruchowie, dzieÆa sztuki, ksiåºki i pamiåtki rodzinne.

PracowaÆa na niwie spoÆecznej, troszczåc siæ o wychowanie kobiet wiejskich oraz
rozwój rodziny. Mieszkajåc przez lat kilka w Warszawie, pracowaÆa w Zjednoczeniu
Ziemianek Polskich, których pierwsze koÆa zakÆadaÆa wraz z matkå. ProwadziÆa Sekcjæ
Spraw Miædzynarodowych. Przez kilka lat byÆa redaktorkå pisma „Ziemianka Polska”.
BraÆa udziaÆ w Miædzynarodowych Kongresach Rolnych (1923 Paryº, 1925 Warszawa,
1927 Bruksela), gdzie wygÆaszaÆa wiodåce referaty i reprezentowaÆa KoÆo Gospodyñ
Wiejskich przy CTR. Wcze¥niej Z. J. zakÆadaÆa KoÆa WÆo¥cianek Polskich w Rudzie
Malenieckiej, potem w Kruchowie i w Trzemesznie. W uznaniu jej zasÆug dla rolnictwa
i organizacji kobiet wiejskich zostaÆa odznaczona Krzyºem ZasÆugi przez króla Belgów
Alberta I na kongresie w Belgii (1927). W Zjednoczeniu Zrzeszeñ Rodzicielskich kie-
rowaÆa Komisjå ds. Rodziny i zostaÆa wybrana na wiceprzewodniczåcå Miædzynarodo-
wej Komisji Wychowania Rodzinnego. Jako delegatka polska wygÆaszaÆa referaty na
kongresach w Rzymie (1927) i w Bernie (1928). W pracy politycznej Z. J. braÆa udziaÆ
w czasie wyborów do sejmu w 1919 i 1922. KierowaÆa wówczas Sekcjå Propagandy
i Kolportaºu Narodowej Organizacji Wyborczej Kobiet Polskich. Intensywnå pracæ
w tym okresie przypÆaciÆa nawrotem ciæºkiej choroby. W okresie, gdy zdrowie jej poz-
walaÆo, Z. J. gospodarowaÆa z mæºem w ¥wieºo nabytym maj. Kruchowo (1926). Wyda-
waÆa przyjæcia z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej (PWK) w Poznaniu. Zorganizowa-
Æa wzorowe gospodarstwo warzywnicze i szklarnie oraz chlewniæ zarodowå. W trudnych
gospodarczo l. 1930–1935 prowadziÆa w Kruchowie pensjonat.

Z. J. byÆa dla mæºa dzielnå towarzyszkå i najbliºszym przyjacielem. Ostatnie lata
ºycia pielægnowaÆa go w ciæºkiej chorobie. W rok po jego ¥mierci zostaÆa sparaliºowana
i w tym stanie ºyÆa jeszcze 9 lat. Pomimo cierpieñ wywoÆanych postæpujåcå chorobå,
zajmowaÆa siæ wychowaniem  wnuków, spisywaÆa historiæ rodziny, interesowaÆa siæ
politykå i wszystkim co jå otaczaÆo. ByÆa kochana i ceniona przez obu ziæciów. Jej
pogÆæbione pracå nad sobå ºycie religijne i nieugiæte zasady moralne miaÆy niezatarty
wpÆyw na rodzinæ i caÆe otoczenie.

Dzieci: zob. → Alfred Jankowski.
Aleksandra íaryn

JANOWSKI JÓZEF h. Jastrzæbiec (7.1910–14.02.1984), wÆ. maj. Bartodzieje w pow.
radomskim, prawnik, ogrodnik. Syn ⇒ BolesÆawa (1883–1969) i Marii z íóÆkowskich.
Ur. w Hruszniewie w pow. siedleckim.

Od 1911 mieszkaÆ w rodzinnych Bartodziejach. UczyÆ siæ poczåtkowo w domu, na-
stæpnie w Warszawie w gimn. oo. marianów na Bielanach. Ostatnie dwa lata nauki
spædziÆ w Zakopanem. Po maturze w 1930 ukoñczyÆ Wydz. Prawno–Administracyjny na
KUL. SÆuºbæ wojskowå odbywaÆ w Szkole Podchoråºych w Grudziådzu.

Pracæ zawodowå rozpoczåÆ w biurze prawnym huty Stalowa Wola, gdzie poznaÆ
swojå przyszÆå ºonæ Jolantæ íebrowskå, córkæ Konstantego i Marii Hauke h. Bosak.

Zmobilizowany w 1939 jako ppor. rez. braÆ udziaÆ w kampanii wrze¥niowej w kawa-
lerii zmotoryzowanej. W ZÆoczowie dostaÆ siæ do niewoli sowieckiej, po szczæ¥liwej
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ucieczce udaÆo mu siæ wróciì do Bartodziejów, gdzie przez kilka miesiæcy gospodaro-
waÆ z ojcem. Wiosnå 1940 odbyÆ siæ ¥lub J. J. i Jolanty, a w sierpniu wÆadze niemieckie
wysiedliÆy ogromne poÆacie pow. radomskiego i kozienickiego, w tym takºe i Bartodzie-
je. Niemcy nakazali zabraì ze sobå caÆy inwentarz i nieruchomo¥ci. Bartodzieje zostaÆy
przeznaczone na o¥rodek wielkiego latyfundium rolnego pod zarzådem wojskowym.
W obszernym dworze urzådzono dom wypoczynkowy dla wyºszych rangå oficerów
wojskowych. Rodzina Janowskich przeniosÆa siæ wówczas do Kluczewska w pow. wÆo-
szczowskim do maj. naleºåcego do StanisÆawa Konarskiego, ziæcia BolesÆawa J. Gdy
Kluczewsko z kolei zostaÆo zabrane pod zarzåd niemiecki jako Liegenschaft, BolesÆaw
wraz z ºonå do koñca wojny mieszkaÆ w maj. Usarzów w pow. opatowskim, naleºåcym
do p. JabÆoñskiej, i pracowaÆ w nim jako administrator. J. J. za¥ z ºonå przenie¥li siæ do
Warszawy, utrzymywali siæ z handlu, jednocze¥nie pracujåc w konspiracji. W 1943 uro-
dziÆa im siæ córka MaÆgorzata.W lecie t. r. na zaproszenie ciotki Józefa Krystyny Kop-
ciowej (zob. biogram ⇒ Tadeusza Kopcia) pojechali do jej maj. Patków w Siedleckiem.
Måº Krystyny Kopciowej ⇒ Tadeusz, byÆ wywieziony przez  Niemców do  obozu
w Buchenwaldzie za przechowywanie íydów. Krystyna i jej córka Wanda (zob. biogram
⇒ Tadeusza Kopcia), pracujåca równieº w konspiracji, nadal przechowywaÆy w domu
íydów. Tymczasem gestapo w Warszawie zaczæÆo poszukiwaì J. J.; ostrzeºony w poræ
wziåÆ posadæ rzådcy w maj. Rusków (w Siedleckiem), naleºåcym do p. Humnickiej.

W 1945 J. J. zostaÆ powoÆany do LWP. Szczæ¥liwie udaÆo mu siæ uzyskaì przydziaÆ do
Rejonowej Komendy UzupeÆnieñ w Radomiu.

Rodzice J. J. zaraz po zakoñczeniu wojny wrócili do Bartodziejów, nie zostaÆy one
rozparcelowane dziæki zabiegom J. J. i jego wyjåtkowym umiejætno¥ciom zjednywania
sobie ludzi. Poczåtkowo ofiarowaÆ dwór na cele wypoczynkowe dla wojska, gdy wojsko
z niego zrezygnowaÆo, przeznaczyÆ na dom pracy twórczej pracowników kultury i sztuki
z Radomia. Bartodzieje sÆuºyÆy temu celowi przez kilka lat. Prócz tego czæ¥ì domu
i oficyna zajæte byÆy na szkoÆæ, pocztæ oraz prywatne mieszkanie funkcjonariusza MO.
Czæ¥ì ziemi naleºåcej do maj. tuº po wojnie sprzedaÆ ojciec BolesÆaw J. i za uzyskane
pieniådze wybudowaÆ duºå szklarniæ, która w nowych warunkach mogÆa zapewniì
utrzymanie rodzinie. J. J. rozpoczåÆ wówczas pracæ jako inspektor wojewódzki plantacji
chmielu na terenie trzech województw; umoºliwiaÆo mu to czæste pobyty w domu i pracæ

Dwór w Bartodziejach
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przy wszelkich robotach polowych i w szklarni. Po paru latach wróciÆ na staÆe do
Bartodziejów, aby zaståpiì starego juº ojca. Od tego momentu wraz z ºonå i kilkoma
pracownikami prowadziÆ szklarniæ i niewielkie gospodarstwo rolne.

Po ¥mierci BolesÆawa w 1969, Bartodzieje
przeszÆy na wÆasno¥ì J. J., który wyspecjalizowaÆ
siæ juº w ogrodnictwie szklarniowym. NaleºaÆ do
Radomskiego OddziaÆu Stowarzyszenia Inºynie-
rów i Techników Ogrodnictwa i przez jaki¥ czas
byÆ jego prezesem. ByÆ zapalonym my¥liwym
i czÆonkiem Polskiego Zwiåzku £owieckiego.
Najbardziej lubiÆ polowaì na kuropatwy z ukocha-
nym wyºÆem. Pasjå swå zaraziÆ córkæ MaÆgorzatæ.
ByÆ czÆowiekiem niezwykle towarzyskim, otoczo-
nym licznym gronem przyjacióÆ. Serdeczny, miÆy,
ºyczliwy ludziom. Swojå ogromnå pracå, przy po-
mocy ºony Jolanty prowadzåcej rachunki i caÆå
ksiægowo¥ì gospodarstwa, udaÆo mu siæ utrzymaì
przez 40 lat istnienia PRL rodzinny maj. Bardzo
intensywna i wyczerpujåca praca zrujnowaÆa jego
zdrowie. ZmarÆ w Bartodziejach.

Dzieci: 1) MaÆgorzata (ur. w 1943), zam. za
Ryszardem Girtlerem — architektem, majå dwoje
dzieci Martæ i Szymona, mieszkajå w Warszawie;
2) Tadeusz (ur. w 1948), ukoñczyÆ studia ogrodni-

cze. Po ¥mierci ojca gospodarowaÆ wraz w matkå w Bartodziejach. Oº. po raz pierwszy
z Tereså Galon, z którå ma córkæ Justynæ, a po rozwodzie po raz drugi z kuzynkå Annå
Hauke h. Bosak, obywatelkå szwedzkå. Warunki ekonomiczne  zmusiÆy go  jednak
w 1989 do sprzedaºy Bartodziejów. Tadeusz wraz z rodzinå zamieszkaÆ w Szwecji.

íona Józefa, Jolanta, mieszka w Warszawie wraz z córkå i jej rodzinå.

Jolanta Janowska

JARNIÑSKI JAN (23.03.1898–31.03.1945), wÆ. maj. Wólka Proszewska w pow. wæ-
growskim. Ur. w Baczkach w pow. wægrowskim. Syn Piotra (11.10.1844–2.06.1934)
i Marcjanny z Tarkowskich. Jedynak.

Piotr J. pracowaÆ w Tow. Ubezpieczeñ od Ognia. Po objæciu maj. przez syna zamiesz-
kaÆ razem z ºonå w Wólce Proszewskiej i tam przebywaÆ aº do ¥mierci.

J. J. ukoñczyÆ szkoÆæ ¥redniå. WalczyÆ jako ochotnik w wojnie 1920 i pozostawaÆ
w wojsku do 1923. OdziedziczyÆ po rodzicach fol. o pow. ok. 164 ha. Na rozlegÆych
Æåkach nad Liwcem hodowaÆ bydÆo rasy holenderskiej. UprawiaÆ zboºe i ro¥liny okopo-
we. ZaÆoºyÆ sad. Dwór zbudowany byÆ z drewna i pokryty blachå, zabudowania gospo-
darskie pokryte gontem.

W sierpniu 1939 J. J. powoÆany zostaÆ do wojska. WalczyÆ pod MÆawå i DziaÆdowem.
W czasie wojny pozostaÆ w maj. razem z rodzinå. W sierpniu 1944 maj. rozparcelowano,
usuniæto caÆå rodzinæ. Pozwolono zabraì trochæ ubrania, bieliznæ, po¥ciel i czæ¥ì mebli.
Jarniñscy zamieszkali w såsiedniej wsi Måczyn leºåcej juº w pow. siedleckim, wynajmu-
jåc u miejscowego gospodarza jeden pokój. Warunki ºycia staÆy siæ bardzo trudne.
J. J. podstæpnie aresztowano pod zarzutem przynaleºno¥ci do AK i wywieziono do
ZSRR, gdzie zmarÆ. O ¥mierci J. J. zawiadomiÆ ºonæ repatriant wspóÆwiæzieñ.

Józef Janowski
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J. J. za¥lubiÆ Anielæ z Rybaków (1898–1972), która samotnie od 1945 wychowywaÆa
o¥mioro dzieci: 1) Janina (ur. 1923). Do 1939 uczæszczaÆa do gimn. w Siedlcach. W cza-
sie okupacji przy rodzicach. Po wojnie ukoñczyÆa Liceum Pedagogiczne i pracowaÆa do
emerytury jako  nauczycielka. Måº Jan ZdzisÆaw Gorczyca
(1922–1994) ukoñczyÆ wyºsze studia pedagogiczne i pra-
cowaÆ jako nauczyciel oraz w administracji szkolnej.
Wychowali dwoje dzieci: a)  Ewa (1948)  redaktor;
b) Bogdan (1953) pracownik naukowy PW; 2) Wan-
da (ur. 1925), do 1939 uczennica gimn. w £ukowie.
W czasie okupacji przy rodzicach. Po wojnie zaÆo-
ºyÆa prywatne przedszkole, które prowadzi do
dzi¥. Måº Józef £aszkiewicz (1916–1979), archi-
tekt. Wychowali trzech synów: a) Krzysztof (ur.
1944), wyksztaÆcenie ¥rednie, intendent; b) Zdzi-
sÆaw (1945– 1974), student IV roku PW, zginåÆ
tragicznie; c) PaweÆ (ur. 1950), ukoñczyÆ AWF,
prowadzi wÆasne przedsiæbiorstwo; 3) Józef (ur.
1927), wyºsze studia historyczne. Do emerytury
pracowaÆ jako nauczyciel. Oº. z Józefå Halinå
z Szylukowskich (ur. 1927), wyksztaÆcenie ¥rednie
nauczycielskie. Majå córkæ Urszulæ (ur. 1954), pie-
lægniarkæ; 4) Wincenty SÆawomir (1931–1938);
5) Barbara Teresa (ur. 1933), pielægniarka. Måº Teofil
Bledzewski (ur. 1930) wyksztaÆcenie wyºsze, nauczy-
ciel. Majå dwie córki: a) MaÆgorzata (1959) wyksztaÆcenie ¥rednie; laborantka; b) Agnie-
szka (1964), SN, nauczycielka; 6) Maria (ur. 1934) szkoÆa zawodowa, zajmowaÆa siæ
wychowaniem synów. Måº Marian Zygmunt Gorczyca (1930–1972) ukoñczyÆ szkoÆæ
zawodowå. Synowie: a) JarosÆaw (ur. 1954); b) Adam (ur. 1955); c) Grzegorz (ur. 1958);
d) PaweÆ (ur. 1961); e) Jacek (ur. 1964). Z drugiego maÆºeñstwa ze StanisÆawem OrÆow-
skim (ur. 1920) córka f) Magdalena (ur. 1971); 7) Tadeusz–Krzysztof (ur. 1938), taksów-
karz, szkoÆa zawodowa, oº. z Irenå z domu Kostrzewa (ur. 1942), wyksztaÆcenie ¥rednie,
ksiægowa. Majå 2 dzieci:  a) Wojciech (ur. 1963),  wyksztaÆcenie ¥rednie, policjant;
b) Agata (ur. 1969), wyksztaÆcenie zawodowe handlowe, sprzedawca; 8) Jan Zenon
(1940–1943).
Dok.: Spis ziemian, woj. lubelskie, W. 1990; Wspomnienia córki J. Gorczycowej.

Janina Gorczycowa

JARUZELSKI W£ADYS£AW MIKO£AJ h. ÿlepowron (9.09.1888–6.10.1944),
wÆ. maj. Siemionki k. Kruszwicy (pow. Strzelno, od 1933 pow. InowrocÆaw). Syn
JarosÆawa (25.04.1850–29.01.1926) i Józefy z Zeydowskich. Ur. w Warszawie.

Jaruzelscy, przynajmniej od poÆowy XIX w. posiadali maj. Piskrzyñ, w pow. opatowskim.
Liczåcy 150 ha w 1885 maj., wskutek ruiny spowodowanej poºarem gorzelni i zabu-

dowañ, zostaÆ sprzedany przez JarosÆawa ok. 1891. JarosÆaw zarzådzaÆ nastæpnie maj.
KieÆbów k. Radomia. W 1897 przeniósÆ siæ z rodzinå do Radomia, gdzie kierowaÆ dru-
karniå Grodzickiego. Przeniesienie do miasta mogÆo mieì zwiåzek z ksztaÆceniem dzieci.

Rodzeñstwo: 1) Janina (15.12.1878 w Modliborzycach – ok. 1960). Siostra przyro-
dnia, z pierwszego maÆºeñstwa JarosÆawa w 1877 ze Stefaniå z JabÆuszewskich z Kali-
szan w Lubelskiem (zm. 1878); zam. za WacÆawem Kalisiewiczem w 1906, bezdzietna.

Jan Jarmiñski
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Czterej bracia, z drugiego maÆºeñstwa JarosÆawa w 1880 z Józefå Telesforowå z Zey-
dowskich (4.01.1862 w Warszawie – 9.01.1906 w Radomiu); 2) Jerzy Julian (22.05.1882
w Modliborzycach – 4.04.1905 w Radomiu); 3) Janusz Melchior (1.01.1884 w Modli-
borzycach – 1969 w BiaÆymstoku), inº. kolejowy, zamieszkaÆy w Wilnie w okresie
II RP; miaÆ córkæ Wandæ, lekarza medycyny; 4) JarosÆaw Lucjan (1.01.1885 w Modlibo-

rzycach – 8.03.1905 w Radomiu); 5) Józef Marian
(10.10.1887 w Warszawie – 29.12.1907 w Baku).

Matka i trzej bracia W. J., w ciågu niespeÆna
dwu lat zmarli na suchoty; Józef w Baku, gdzie
z bratem Januszem, byli zesÆani za dziaÆalno¥ì
w PPS w Radomiu; przyjaªnili siæ z rodzinå
K. Kelles–Krauza.

W. J. w lutym 1904 zostaÆ wyrzucony z radom-
skiego gimn. za udziaÆ w demonstracjach. W. J.
studiowaÆ rolnictwo w SGGW. Przedtem, w l. 1909–
1912 odbywaÆ praktykæ rolniczå w maj. Adama
Lipiñskiego Skrobaczów k. Stopnicy w Kielec-
kiem; byÆ tam ¥wiadkiem zastrzelenia wuja przez
pracownika maj.

W 1919, jako uÆan–ochotnik, sÆuºyÆ w 5 P. UÆ.
ZasÆawskich, który operowaÆ wtedy przeciw Ukraiñ-
com w rejonie Kowel–£uck; zostaÆ ranny w rækæ.

Siemionki zostaÆy nabyte ok. 1923 od Skarbu
Pañstwa; po parcelacji — ok. 250 ha; ponadto

dzierºawy; wiækszo¥ì gruntów — czarnoziemy nadgoplañskie; prawie caÆo¥ì obszaru
maj. stanowiÆy grunty orne, zmeliorowane i wyposaºone w kolejki gospodarcze. Domi-
nowaÆa uprawa buraków cukrowych. Na póÆwyspie jez. GopÆo–Potrzymiech, dziaÆaÆa,
naleºåca do maj., kopalnia torfu. Na terytorium Siemionek i såsiednich Lachimorowic
odkryto po wojnie rozlegÆe cmentarzysko z II w. n.e. zwiåzane ze „szlakiem bursztyno-
wym” (naczynia, skarb monet rzymskich etc.). Wyorywanie monet zdarzaÆo siæ wcze¥niej.

W. J. zbliºony byÆ do PSL–„Wyzwolenie”. W 1922 redagowaÆ i wydawaÆ tygodnik
„Poradnik KóÆek i Stowarzyszeñ Rolniczych” (Warszawa, ul. Kopernika 30). Od poÆowy
l. dwudziestych dziaÆaÆ w Krajowym Zwiåzku KóÆek i Organizacji Rolniczych (wicepre-
zes) oraz we wÆadzach centrali Banku Rolnego. W 1929 zostaÆ odznaczony przez Prezy-
denta RP ZÆotym Krzyºem ZasÆugi. W l. trzydziestych zasiadaÆ we wÆadzach krajowych
„SpoÆem”, uczestniczyÆ w pracach  organizacji samorzådowych powiatowych i wo-
jewódzkich, byÆ akcjonariuszem cukrowni w Måtwach; buraki dostarczano tam barkami
jeziorem GopÆem i KanaÆem Noteckim.

W pierwszych dniach wrze¥nia 1939, po wydaniu ordynarii i wypÆaceniu naleºno¥ci
pieniæºnych sÆuºbie maj. W. J. karetå i wozem zaprzæºonym w 4 konie (tzw. „heli”)
wyjechaÆ z rodzinå, przez Skulsk i ÿlesin, kierujåc siæ na poÆudniowy wschód. Eskapada
zakoñczyÆa siæ ok. 12.09. we wsi Tum pod £æczycå, gdzie rozwijaÆa siæ wstæpna jeszcze,
zwyciæska faza bitwy pod Kutnem. Bez przeszkód, poza ograbieniem wozu z cenniej-
szych rzeczy przez nieznanych sprawców w miejscowo¥ci Przedacz, zdoÆano wróciì
do domu.

Dn. 11.10.1939 W. J. zostaÆ w aresztowany w Kruszwicy i osadzony wraz z innymi
ziemianami w wiæzieniu w InowrocÆawiu. UniknåÆ ¥mierci podczas zbiorowego mordu
jesieniå t.r. (korytarzowy, volksdeutsch, z niejasnych powodów zgasiÆ ¥wiatÆo i zamknåÆ

WÆadysÆaw Jaruzelski
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celæ; wiæªniowie såsiednich cel zostali wymordowani). Dn. 12.02.1940 zostaÆ wypu-
szczony z nakazem udania siæ do GG. Rodzina wysiedlona z Siemionek w koñcu paªdzier-
nika 1939, po 3 tygodniach pobytu w obozie przej¥ciowym w Gniewkowie pod InowrocÆa-
wiem, znalazÆa siæ w CheÆmie Lubelskim, skåd w grudniu 1939 dotarÆa do Warszawy.

Siemionki, na przeÆomie 1939/1940, objåÆ Sturmbahnführer SS baron von Heunin-
gen–Huene, repatriant z £otwy (jego portret w mundurze, z innymi obrazami rodziny,
wisiaÆ wiosnå 1945 w salonie; jego ºona z dzieìmi uciekÆa z Siemionek w styczniu 1945;
podobno zginæli w kolumnie uchodªców rozjechanej przez czoÆgi pod NakÆem).

íona Janina W. J. z synami wróciÆa w koñcu marca 1945 do Siemionek.
Podczas okupacji W. J. pracowaÆ w Landwirtschaftliche Zentralstelle Distriktstelle

Warschau, jako inspektor mÆynów. Instytucja byÆa obsadzona przez ziemian wielkopol-
skich, na ogóÆ znajåcych jæzyk niemiecki. DziaÆaÆ w departamencie Rolnictwa Delegatu-
ry Rzådu na Kraj (byÆ zastæpcå dyr. departamentu inº. Witolda Maringe’a, såsiada
Siemionek i przyjaciela domu). PracowaÆ równieº, na zasadach póÆlegalnych, we wÆa-
dzach „SpoÆem” przy ul. Graºyny w Warszawie.

W paªdzierniku 1943 zostaÆ aresztowany przez gestapo wraz z ºonå i dwoma synami
w mieszkaniu przy ul. Filtrowej 65 (najmÆodszego, 12-letniego zostawiono w domu). Po
przesÆuchaniu w al. Szucha wszyscy trafili na Pawiak, gdzie przebywali ponad 5 miesiæ-
cy, wyciågniæci dziæki zabiegom Jana Pætkowskiego i Maurycego Potockiego z JabÆon-
ny. Wyszli z Pawiaka 4.03.1944 (Jan Pætkowski, podobnie jak W. Maringe, byÆ såsiadem
i przyjacielem z Kujaw).

Dn. 8.08.1944, po opanowaniu Ochoty przez brygadæ SS Kamiñskiego (RONA), W. J.
z rodzinå oraz mieszkañcami kamienicy przy ul. Uniwersyteckiej 4, w¥ród grabieºy
i zabójstw, zdoÆaÆ przedostaì siæ przez „Zieleniak” do obozu w Pruszkowie. Znajoma
urzædniczka z Landwirtschftliche Zentralstelle, zatrudniona jako tÆumaczka i maszynist-
ka w komendzie obozu, spotkana przypadkowo, zaÆatwiÆa zwolnienie (jednozdaniowy
papierek z datå 10.08.1944, zachowaÆ siæ). Mieszkañcy domów Uniwersytecka róg
Raszyñskiej, zostali uratowani przed wystrzelaniem przez RONA przez patrol Waffen SS
ze SzkoÆy Nauk Politycznych przy Wawelskiej, nastæpnie na Opaczewskiej przez uzbro-
jonych pocztowców niemieckich.

W. J. zmarÆ w Podkowie Le¥nej; pochowany w Brwinowie. W 1986 przeniesiony do
grobu rodzinnego na Powåzkach.

Maj. i dwór przejæte na cele reformy rolnej byÆy prawie nietkniæte. Dziæki czæ¥ci starej
sÆuºby, odzyskano trochæ sprzætów i obrazów. Janina J. podjæÆa pracæ nauczycielki
w szkole we wsi Chrosno graniczåcej z Siemionkami. Niebawem jednak musiaÆa opu¥ciì
okolice na polecenie UB w InowrocÆawiu z 5.06.1945. Maj. zostaÆ rozparcelowany.
Dwór i park do 1980 naleºaÆ do UMK w Toruniu, mie¥ciÆa siæ tam Stacja Ornitologiczna
Uniw. Obecnie istnieje we wzglædnie dobrym stanie. Siemionki znajdujå siæ teraz na
terenie Nadgoplañskiego Parku Narodowego.

W. J. po¥lubiÆ 7.07.1923 w ko¥ciele ¥w. Aleksandra w Warszawie Janinæ z Jaªwiec-
kich (13.11.1892 w Warszawie – 3.04.1979 w Warszawie), córkæ Piotra i Antoniny z £o-
paciñskich. Synowie: wszyscy ur. w Siemionkach: 1) Janusz (ur. 4.10.1924), czÆonek
AK; w 1946 z kolegami z Wydz. Chemii UW, podczas praktyk w Kopenhadze uciekÆ do
Szwecji; 1954 doktorant chemii na Pensylwania State Univ.; 1960–1992 prace badaw-
cze w laboratoriach „Exxon” w Linden Nowy Jork; patenty. íona: Katherine Neywood;
dzieci: a) Janina (ur. 23.04.1958 w Westfield Nowy Jork), dr praw, pracuje w biurach Kon-
gresu USA; b) Barry (ur. 15.06.1961 w Westfield Nowy Jork), ekonomista, pracuje
w firmie konsultingowej w Nowym Jorku; 2) Andrzej (ur. 10.01.1927), „Szare Szeregi”
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— Batalion Szturmowy; inº. rolnik (SGGW, 1951), dziennikarz. íona: Ewa Pielat, syn
PaweÆ (ur. 11.03.1979 w Warszawie); 3) Jerzy (12.02.1931) prawo, dziennikarstwo UW,
doktorat z historii, dziennikarz („íycie Warszawy” 1949–1975; tygodnik „Kultura”
1975– 1981), historyk, doc. kontr. Instytut Dziennikarstwa UW. íona: Dorota Szczepañ-
ska, córka Katarzyna (ur. 30.11.1965 w Warszawie), polonistka, oº. z PawÆem Kastory,
majå dwóch synów.

Tablica po¥wiæcona W. J. i Janinie znajduje siæ na frontonie ko¥cioÆa ¥w. Barbary przy
ul. Emilii Plater (1988). Rodzina Janiny J. naleºaÆa do parafian ¥wiåtyni; så fundatorami
figury Chrystusa przed ko¥cioÆem.
Dok.: A. WÆodarski, Ród Jaruzelskich herbu ÿlepowron, W. 1926, R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych
kresach Rzeczypospolitej, województwo woÆyñskie, t. 5. Wyd. II „Ossolineum”, Wr. 1994; Aftanazy, MateriaÆy,
dawne województwo ruskie: ziemia halicka i lwowska, t. VIIA i VIIB, W. 1990; Katalog Zabytków Sztuki.
Województwo Æomºyñskie. Seria Nowa, t. 9, z. 2., W. 1986; „Zarzewie” 1909–1920. Wspomnienia i materiaÆy.
Wybór. A. Garlicka, W. 1973. H. £ada, KóÆka Rolnicze na Kujawach 1867–1939, InowrocÆaw 1988 (ºyciorys,
fot. WÆadysÆawa J.); „Jezioranin”, nr 5, 1993 (Fot., aktualny opis Siemionek). Dokumentacja urzædowa
z l. 1940–1948 w posiadaniu rodziny. AP w Radomiu raporty ºandarmerii z l. 1904–1907.

Jerzy Jaruzelski

JÉDRZEJOWICZ ADAM LUDWIK h. wÆasnego (17.12.1847–4.05.1924), wÆ. maj.
Zaczernia z browarem i gorzelniå, Nowej Wsi i Trzebiñska w pow. rzeszowskim oraz
SÆobódki Le¥nej III w pow. koÆomyjskim, dr praw. Syn Jana Jakuba, wÆ. Zaczernia i Tekli
Marianny ze Straszewskich h. Radwan.

Rodzeñstwo: 1) WÆadysÆaw, kawaler; 2) Maria za Antonim Popielem h. Sulima,
bezdzietni.

A. J. byÆ ministrem Galicji 1898–1899 i tajnym radcå (1898). Od 1907 byÆ czÆonkiem
Izby Panów; od 1883 posÆem na Sejm Krajowy galicyjski i od 1891 doºywotnim
czÆonkiem Rady Pañstwa; byÆ czÆonkiem Wydz. Krajowego i wiceprezesem KoÆa Pol-
skiego w Wiedniu; czÆonkiem zarzådu c. k. prywatnego Banku i Kasy Wymiany —
Towarzystwo Akcyjne „Merkur” w Wiedniu; czÆonkiem Rady Nadzorczej Banku galicyj-
skiego dla handlu i przemysÆu w Krakowie. Po I wojnie ¥wiatowej A. J. byÆ wicepre-
zesem Stronnictwa Pracy Narodowej oraz prezesem Rady Powiatowej w Rzeszowie.

PaÆac w Staromie¥ciu
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PublikowaÆ w dzienniku krakowskim „Czas”.
ByÆ m. in. kawalerem austriackiego Orderu íe-
laznej Korony I kl. (1899).

A. J. zmarÆ w Krakowie i zostaÆ pochowany
w grobowcu w kaplicy przyko¥cielnej w Za-
czerniu.

A. J. po¥lubiÆ w Wiedniu 6.02.1978 Gabrielæ
Felicjæ hr. Mier h.  wÆasnego (16.04.1850  we
Lwowie – w 1938 w Staromie¥ciu), wÆ. Staro-
mie¥cia z paÆacem i dachówczarniå, Ruskiej
Wsi, Drabinianki, MiÆocina, Stykowa i GÆogo-
wa (pow. rzeszowski), córkæ Feliksa
(1820–1870) i Felicji hr. Starzeñskiej h. Lis
(1830–1900), z którå miaÆ syna ⇒ Jana Feliksa
(1879–1942).
Dok.: PSB, t. XI, Bigo, 1886 i 1918; Skorowidz dóbr; Spis
ziemian, woj. lwowskie, W. 1990, s. 36; J. Szymczak–Hoff,
íycie towarzyskie i kulturalne Rzeszowa w dobie autonomii
Galicji, Rzeszów 1993; informacje StanisÆawa Jædrze-
jowicza z Warszawy; Hof- und Staats-Handbuch.

StanisÆaw Jædrzejowicz

KEMPNER MARIAN (15.08.1873–12.10.1955), wÆ. maj. £ætownia k. Jordanowa
(pow. my¥lenicki), rolnik. Syn WÆadysÆawa (1841–1906), wiæªnia stanu z powstania
styczniowego, i StanisÆawy z Gadomskich (1852–1885). Ur. we Lwowie.

Gimn. ukoñczyÆ we Lwowie w 1893, nastæpnie studia (1896–1901) w Wyºszej Szkole
Rolniczej w Wiedniu. W l. 1893–1896 sÆuºyÆ w artylerii armii austriackiej. Po powro-
cie do Polski przejåÆ po ojcu maj. (47 ha roli,
170 ha lasu), w którym gospodarzyÆ do 1945.

W 1918 wståpiÆ do Legionów, w stopniu
porucznika braÆ udziaÆ w akcji pociågu pancerne-
go w rejonie Lwowa. ByÆ mianowanym przez Såd
Apelacyjny w Krakowie w 1929 biegÆym sådo-
wym w zakresie oszacowañ wiækszych posiadÆo-
¥ci dla Sådu Okrægowego w Wadowicach. Od-
znaczony Srebrnym Medalem ZasÆugi przez
GÆówny Zwiåzek Straºy Poºarnych.

Od 1939 M. K. wspóÆpracowaÆ razem ze szwa-
grem, dr. prawa StanisÆawem Chodorowskim,
prokurentem Komunalnej Kasy Oszczædno¥ci
w Krakowie, w strukturze SÆuºby Zwyciæstwu
Polsce, póªniej AK, w finansowaniu ruchu oporu.
StanisÆaw Chodorowski 5.05.1941 zostaÆ areszto-
wany i wywieziony do obozu koncentracyjnego
w O¥wiæcimiu. Od 27.05. 1942 w karnej kompa-
nii Birkenau, skåd przesyÆaÆ grypsy do £ætowni
do M. K. i swojej ºony Ireny z informacjami
o obozie. Dn. 11.06.1942 zamordowany podczas
buntu komanda SK. Janina i Marian Kempnerowie

Ludwik Jædrzejowicz
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Zarówno M. K., jak i jego ºona Janina wspierali walkæ zbrojnå w róºnoraki sposób.
Dostarczali partyzantom ºywno¥ì, odzieº, dawali schronienie ukrywajåcym siæ ºoÆnie-
rzom armii podziemnej, íydom i wszystkim potrzebujåcym pomocy i opieki. M. K. byÆ
jednym z zaÆoºycieli oddziaÆu BCh. Zorganizowali teº w domu tajne nauczanie, gÆównie
dla dzieci wiæªniów O¥wiæcimia. W pracach tych pomagali: syn StanisÆaw z ºonå Zofiå,
dr Edward Stapf, kuzyn Janiny (opieka nad rannymi i chorymi), brat BronisÆaw Stapf,
le¥niczy oraz wielu znajomych. Chronili zagroºonych wywiezieniem do Niemiec, dajåc
im zajæcia w lesie i na roli. DziaÆalno¥ì ta byÆa powodem pacyfikacji £ætowni w 1943.

W 1945, po zabraniu maj. na rzecz reformy rolnej przez wÆadze PRL, Kempnerowie
wraz z rodzinå i mieszkañcami korzystajåcymi z ich opieki (23 osoby), zostali prze-
siedleni do miejscowo¥ci odlegÆej o 50 km od maj. M. K. z ºonå zamieszkaÆ w bardzo
trudnych warunkach w Zakopanem, gdzie zmarÆ i zostaÆ pochowany na zakopiañskim
cmentarzu. Dwór XVII–wieczny zostaÆ przez chÆopów Æætowskich ograbiony, zdewasto-
wany i rozebrany. PozostaÆy tylko oficyny. ChÆopi Æætowscy i z innych wsi, w formacjach
PPR, MO i BCh, uzbrojeni w karabiny zabierali meble, rzeczy osobiste, dzieÆa sztuki,
zawarto¥ì strychów i piwnic. Zachowywali siæ ordynarnie, straszyli karabinami i strze-
lali. W okresie stalinowskim M. K. z ºonå byli szykanowani i wielokrotnie wzywani
na przesÆuchania.

íonaty: 1ov. z Celestynå z GoÆæbiowskich (1879–1925), miaÆ z niå syna StanisÆawa
(30.04.1903–23.12.1965), oº. z Zofiå z d. Stapf (13.04.1906–13.09.1990);  2ov. z →
Janinå Stapfowå (1900–1977), ¥lub w 1937.
Dok.: MateriaÆy rodzinne przekazane do IH PAN.

Marek Chodorowski (syn StanisÆawa)

KEMPNEROWA JANINA ze STAPFÓW (18.05.1900–1.11.1977), wspóÆwÆ. maj.
£ætownia k. Jordanowa w pow. my¥lenickim. Córka Adolfa i Marii z Dzianottów.
Ur. w Tarnowie.

SkoñczyÆa Seminarium Nauczycielskie w Tarnowie, nastæpnie w 1926 Pañstwowy Wyº-
szy Kurs Nauczycielski w Warszawie. PracowaÆa jako nauczycielka w szkole powszechnej
w Tarnowie, gdzie organizowaÆa prace przy budowie nowego budynku szkolnego.

Dwór w £ætowni
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W 1937 po¥lubiÆa Mariana Kempnera, przeniosÆa siæ do £ætowni.
Od listopada 1939 pracowaÆa w £ætowni w filii RGO z ks. KarabuÆå z Nowego Targu.

Od 2.12.1939 do 13.01.1945 prowadziÆa w £ætowni tajne nauczanie w zakresie gimn.
razem ze szwagrem, prof. MichaÆem MaÆaszyñskim z Zakopanego, zweryfikowane póª-
niej przez Kuratorium Okrægu Szkolnego w Krakowie. Dla radzieckiego oddziaÆu spa-
dochronowego pÆk. Kalinowskiego zorganizowaÆa staÆå pomoc lekarskå i codziennie
posyÆaÆa pieczywo i ºywno¥ì. Podobnie pomagaÆa partyzantom AK i BCh.

Po wyrzuceniu przez wÆadze PRL z £ætowni zamieszkaÆa z mæºem w Zakopanem
i wróciÆa do pracy w szkole. UczyÆa w Zawodowej Szkole Budowlanej, w Technikum
Handlowym, w Technikum Gospodarczym i w Zespole SzkóÆ Ekonomiczno–Hotelar-
skich w Zakopanem.

Odznaczenia: bråzowy medal za inicjatywæ i pomoc w wybudowaniu nowego budyn-
ku szkolnego w robotniczej dzielnicy Tarnów–Strusina (1938); medal papieski Pro
Ecclesia et Pontifice (1937); Medal 10-lecia Polski Ludowej (1955); srebrna odznaka za
ZasÆugi dla Ziemi Krakowskiej (1971), za 50 lat pracy nauczycielskiej w Polsce.

Marek Chodorowski

KLESZCZYÑSKI BOGUS£AW h. Gryf (1851– 1908), wÆ. maj. Skrzeszowice, Pola-
nowice, Szczepanowice i Rædziny w pow. miechowskim, rolnik. Syn Edwarda.

Wzmianki o rodzie Kleszczyñskich h. Gryf datujå siæ od XVII w. Edward K., inº.
górnictwa, pracowaÆ w kopalniach srebra w Pribramie na Morawach. Za czynny udziaÆ
w rewolucji 1848–1849 osadzony w twierdzy Spielberg, skazany na ¥mierì, zostaÆ jed-
nak uÆaskawiony przez cesarza Franciszka Józefa. PowróciÆ na ziemie polskie ze znacznå
sumå pieniædzy (wygranå w procesie z rzådem w sprawie pÆatno¥ci za surowiec kopal-
niany) i zakupiÆ rozlegÆy maj. Skrzeszowice z fol. Polanowice i Szczepanowice wraz

z lasem dæbowym na Rædzinach o Æåcznej pow.
ok. 800 ha. OsiadÆ tam i gospodarowaÆ jego syn
→ BogusÆaw (1885–1963). W nabytych maj.
uprawiaÆ hodowlæ bydÆa i mleczarstwo. W 1902
przyståpiÆ do spóÆki „A. Dobrzañskiego”, która
prowadziÆa rozlegÆe prace do¥wiadczalne i pro-
dukcjæ nasion zboºowych, buraczanych oraz
traw szlachetnych, wykorzystujåc doskonaÆe
warunki glebowe w pow. miechowskim.

B. K., dziaÆacz spoÆeczny, dåºåcy do podnie-
sienia kultury wsi, byÆ czynnym czÆonkiem
stowarzyszeñ ziemiañskich, przyjmowaÆ kilka-
krotnie teatr objazdowy z Warszawy.

íona Helena byÆa córkå gen. WP Franciszka
Czarnomskiego, wykÆadowcy SzkoÆy Podcho-
råºych Jazdy w Warszawie, uczestnika powsta-
nia listopadowego.

Dzieci: 1) → BogusÆaw (1885–1963); 2) He-
lena (1887–1952), zakonnica, fundatorka i prze-
Æoºona ochronki ss. skrytek w KieÆczewicach
w Lubelskiem; 3) → Edward (1892–1984);
4) → Józef Franciszek (1894–1979).

Józef i Barbara KleszczyñscyBogusÆaw Kleszczyñski
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KLESZCZYÑSKI BOGUS£AW h. Gryf (1885– 1963), wÆ. maj. Skrzeszowice, Polano-
wice, Szczepanowice i Rædziny w pow. miechowskim, rolnik. Syn → BogusÆawa (1851–
1908) i Heleny z Czarnomskich.

Abs. wiedeñskiej Hochschule für Bodenkultur (studia w l. 1903–1907 — melioracja).
Po ¥mierci ojca, jako 23-letni czÆowiek objåÆ prowadzenie maj. i zajåÆ siæ wychowa-

niem i edukacjå mÆodszego rodzeñstwa. Maj. zniszczony w czasie dziaÆañ I wojny ¥wia-
towej dªwignåÆ i znacznie rozwinåÆ. W celu lepszego zbytu produktów gospodarczych
otworzyÆ w Krakowie „Sklep Wiejski” przy ul. Karmelickiej z filiå przy ul. Wi¥lnej.
Szczególnå wagæ przywiåzywaÆ jednak do „laktolu” — wzorcowej mleczarni dostarcza-
jåcej badane mleko dla niemowlåt, dzieci i chorych. Ponadto w Polanowicach zaÆoºyÆ
sÆynnå póªniej stacjæ hodowli elit i nowych odmian zbóº, buraków i traw szlachetnych.
W 1926 B. K. zaÆoºyÆ w Krakowie firmæ „Hodowla Ro¥lin Braci Kleszczyñskich”,
a póªniej „Tow. Handlu Zboºem”. Firmy te dziaÆalno¥ciå swojå nie tylko wspieraÆy
rolnictwo polskie, lecz równieº miaÆy swoje przedstawicielstwa i poletka do¥wiadczalne
w Austrii, Szwajcarii, JugosÆawii i pÆn. WÆoszech.

Po wprowadzeniu w 1950 przymusowego zarzådu pañstwowego B. K. do 1952
osobi¥cie kierowaÆ oboma spóÆkami; w 1958 zostaÆy one przejæte na wÆasno¥ì pañstwa
dekretem z 24.02.1958.

Wprowadzone do upraw nowe odmiany ro¥lin przyczyniÆy siæ do podniesienia
kultury rolnej w Polsce.

Wszystkie powyºsze instytucje pozwalaÆy B. K. wraz z ºonå okazywaì szerokå
pomoc biednym i prze¥ladowanym w czasie II wojny ¥wiatowej (zarówno ºywno¥ciowå,
jak przez zatrudnianie zagroºonych przymusowå wywózkå na roboty). W maj. przecho-
wywani byli íydzi, Cyganie, angielski spadochroniarz, stanowiÆy teº zaplecze bytowe
dla pobliskich oddziaÆów AK. Po powstaniu warszawskim w maj. Skrzeszowice znalazÆo
schronienie ok. 80 wysiedlonych.

B. K. oºeniÆ siæ z Annå z Wdziækoñskich (1910–1953), która pochodziÆa z kresowej
rodziny ziemiañskiej. Dzieci: 1) Maria (ur. 1934) zam. za BolesÆawem hr. Rozwadow-
skim, mieszka w USA; 2) Zbigniew (ur. 1936); 3) Barbara (ur. 1937), historyk sztuki;
4) Helena (ur. 1939), chemik, zam. za Janem Prus–Czarneckim, fizykiem, syn Andrzej
(ur. 1964) fizyk, oº. z Weronikå Böhm; 5) Anna (ur. 1941) inº. zootechniki, zam. za
Andrzejem Lendå; 6) Piotr (ur. 1948), oº. z Danutå Czapczyñskå, syn Jan (ur. 1990).
Dok.: Brzozowski, Studia, 177.

Barbara Kleszczyñska

KLESZCZYÑSKI EDWARD h. Gryf, pseud. legionowy i AK „Dzik”, „Miechowita”
(6.09.1892–20.01.1984), wÆ. maj. Radziemice i Czechy w pow. miechowskim oraz ka-
mienicy w Krakowie, rolnik, poseÆ i senator II RP. Syn → BogusÆawa (1851–1908)
i Heleny z Czarnomskich.

UkoñczyÆ wyºsze studia handlowe i rolnicze w Wiedniu (1910–1914 — rolnictwo).
SÆuºyÆ w Legionach, a nastæpnie w WP, wyståpiÆ z wojska w stopniu mjr. rez. kawalerii.

E. K. objåÆ zakupiony w ramach podziaÆu spadku po ojcu maj. Radziemice (241 ha),
a póªniej maj. Czechy (300 ha), nabyty dla ºony od Leonarda hr. Mieroszewskiego.

Mieszkajåc w swym maj., prowadziÆ szerokå akcjæ spoÆecznå i politycznå. MiaÆ duºe
zasÆugi na polu spóÆdzielczo¥ci. WybudowaÆ i zorganizowaÆ pierwszå w tej okolicy
spóÆdzielniæ mleczarskå we wsi Radziemice. Hojnie wspieraÆ parafiæ, wyposaºyÆ ko¥cióÆ,
ufundowaÆ szkoÆæ. ByÆ prezesem Izby Rolniczej w Krakowie. Z ramienia BBWR zostaÆ
posÆem do sejmu (1928–1935), a potem senatorem (od 1935).
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Z przekonania piÆsudczyk, zwolennik i bliski wspóÆpracownik premiera Walerego
SÆawka, byÆ przeciwnikiem póªniejszych tendencji dyktatorskich Obozu Zjednoczenia
Narodowego.

W sierpniu 1939 zgÆosiÆ siæ ochotniczo w stopniu mjr. rez. do swego macierzystego
11 p. uÆ. w Ciechanowie, byÆ nadetatowym zastæpcå dowódcy puÆku, którym pod koniec
kampanii wrze¥niowej dowodziÆ. Po zakoñczeniu dziaÆañ wojennych (27.09.) dostaÆ siæ do
niewoli niemieckiej, skåd po kilku dniach uciekÆ w przebraniu. Wróciwszy z wojny do
swego maj., rozpoczåÆ dziaÆalno¥ì konspiracyjnå, organizujåc wraz ze swym kolegå
legionowym pÆk. Julianem Filipowiczem (pierwszym  dowódcå rejonu krakowskie-
go ZWZ), a na rozkaz gen. MichaÆa Tokarzewskiego, podziemnå sieì placówek ZWZ.
Od poczåtku 1940 dowództwo obszaru Kraków
objåÆ (na rozkaz gen. W. Sikorskiego z Francji)
pÆk Tadeusz Bór–Komorowski, który przez paræ
miesiæcy ukrywaÆ siæ w maj. E. K. Czechy.
W 1942 gestapo aresztowaÆo E. K. i po ¥ledztwie
osadziÆo go w celi ¥mierci w wiæzieniu na Monte-
lupich w Krakowie. Po póÆ roku, dziæki interwen-
cji austriackiej rodziny z Wiednia, teczka z mate-
riaÆami obciåºajåcymi „zginæÆa”, i zostaÆ on prze-
wieziony do siedziby gestapo w al. Szucha w War-
szawie. Tam, wobec braku obciåºajåcych dowo-
dów, skierowano E. K. do wiæzienia kryminalne-
go, skåd Æatwo juº moºna go byÆo wykupiì. Tylko
sporadycznie E. K. zjawiaÆ siæ w domu, ukrywajåc
siæ na terenach  pow. miechowskiego, piñczow-
skiego i olkuskiego u ludzi z podziemia. W lipcu
1944, kiedy to bratanek jego BogusÆaw, podchoråºy AK (1923–1944), pseud. „JabÆoñ-
ski”, wykonaÆ udanå akcjæ, atakujåc z zasadzki wycofujåcå siæ z Proszowic na szosie do
SÆomnik policjæ granatowå i ºandarmeriæ niemieckå, przez maj. Czechy przeszÆa na drugi
dzieñ w odwecie tyraliera niemiecka, strzelajåc na chybiÆ trafiÆ do ludzi. ZginåÆ ogrodnik,
trzy osoby ze sÆuºby folwarcznej raniono, wszystkich domowników dworu trzymano
kilka godzin leºåcych na klombie przed dworem, szukajåc „bandytów”.

Po upadku tzw. Rzeczypospolitej Proszowicko–Kazimierskiej, jeszcze w lipcu 1944,
nowa tyraliera niemieckich ºandarmów najechaÆa ponownie maj., przetrzåsajåc oba fol.
Szef gestapo pow. miechowskiego Rettinger i Kreislandrat wydali ultimatum, ºådajåc
ujawnienia siæ E. K. i BogusÆawa K. Ci, na paræ miesiæcy musieli ukryì siæ w såsiednich
maj., m.in. w PosiÆowie u pp. Kamockich, w Po¥miechach u pp. Karwackich, w Toma-
szowie u p. Srzednickiego. Ostatni etap przed potajemnym powrotem do domu to íydow
prof. Sarny.

W tym okresie naståpiÆa reorganizacja AK; na terenach poÆudniowo–wschodnich
obszaru woj. krakowskiego powstaÆa Zmotoryzowana Krakowska Brygada Kawalerii
skÆadajåca siæ z 8. p. uÆ. i 5. p. s. k., (ok. 4 tys. zakonspirowanych czæ¥ciowo ludzi), pod
dowództwem mjr. „Dzika”, „Miechowity”. E. K. zorganizowaÆ kadræ Brygady i jej
szkolenie, aº do rozwiåzania w styczniu 1945.

E. K. poszukiwany przez UB przedarÆ siæ z tajnym meldunkiem do gen. Bora–Komo-
rowskiego, wståpiÆ do 1 Dywizji gen. StanisÆawa Maczka w Niemczech, a póªniej doÆå-
czyÆ do 1 P. UÆ. Krechowieckich II Korpusu Polskiego gen. WÆadysÆawa Andersa.
PrzebywaÆ w Anglii w l. 1946–1950, sÆuºåc w wojsku, a nastæpnie, pracujåc zarobkowo.

Edward Kleszczyñski
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W 1950 wyemigrowaÆ do USA, gdzie wÆåczyÆ siæ w prace powstajåcego Instytutu
im. Józefa PiÆsudskiego. DziaÆaÆ w Polskiej Radzie Narodowej (OddziaÆ Stany Zjedno-
czone) oraz w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. Awansowany do stopnia ppÆk.
ZmarÆ w USA, po ºyciu wypeÆnionym pracå i walkå dla Polski. Pochowany na cmentarzu
wojskowym w amerykañskiej Czæstochowie.

íona Irena z Mieroszewskich, zostaÆa w lecie 1944 aresztowana przez gestapo w Mie-
chowie i odstawiona jako zakÆadniczka do wiæzienia na Montelupich w Krakowie, gdzie jako
„salowa” ze znajomo¥ciå jæzyka niemieckiego (pierwszy måº Szwarcenberg–Czerny byÆ
konsulem RP w Niemczech) podtrzymywaÆa na duchu i wspomagaÆa ºywno¥ciå wspóÆ-
towarzyszki–wiæªniarki. Wypuszczona po paru miesiåcach. ZmarÆa w 1986 w Krakowie.
Dok.: Kto byÆ kim w II RP; Spis ziemian, woj. kieleckie, W. 1990; £oza; W. Cygan, Kawaleria Polska 1939,
z. 2; Brzozowski, Studia, 167.

Józef Kleszczyñski

KLESZCZYÑSKI JÓZEF FRANCISZEK h. Gryf (1894–13.02.1979), wÆ. maj. Ja-
kubowice i Stogniowice w pow. miechowskim, rolnik. Syn → BogusÆawa (1851–1908)
i Heleny z Czarnomskich. Ur. w Skrzeszowicach.

UczæszczaÆ do szkoÆy realnej w Krakowie, nastæpnie do Hochschule für Bodenkultur
w Wiedniu. Dyplom inº. rolnictwa nostryfikowaÆ na UJ w 1928, po dodatkowych stu-
diach. BraÆ udziaÆ jako ochotnik w wojnie 1920.

Objæty przez niego na podstawie dziaÆów spadkowych po ¥mierci ojca dwufolwarczny
maj. miaÆ ok. 550 ha. Zabytkowy XVI-wieczny dwór w Jakubowicach byÆ piætrowym,
utrzymanym w stylu wczesnorenesansowym domem o potæºnych, niemal 2-metrowej gru-

bo¥ci murach, ze sklepionå salå jadalnå. Do
wschodniej ¥ciany dworu, J. K. dobudowaÆ piætro-
wå przybudówkæ z kuchniå, kredensem, spiºarniå,
Æazienkami i mieszkaniami dla sÆuºby; dwór oto-
czony byÆ 4-hektarowym parkiem. SkÆadaÆ siæ on
z dwóch czæ¥ci: tzw. dzikiej, zadrzewionej, z ma-
Æym stawem, i tej  kultywowanej  wokóÆ dworu
z dróºkami, klombami i rabatami kwiatów oraz
z kortem tenisowym, uºytkowanym ostatnio jako
boisko do siatkówki. J. K. maj. zelektryfikowaÆ,
a zbudowana w tym celu elektrownia z turbinå
wodnå na rzece Szreniawie dostarczaÆa prådu nie
tylko Jakubowicom i Stogniowicom, ale równieº
o¥wietlaÆa Proszowice. Hodowli bydÆa holender-
skiego, uprawie zbóº i buraków towarzyszyÆy wy-
siÆki w kierunku uprzemysÆowienia maj. W oba-
wie przed parcelacjå przewidzianå reformå rolnå
J. K. czæ¥ì areaÆu zalesiÆ, a czæ¥ì nawodniÆ, rozbu-

dowujåc gospodarkæ rybnå (hodowla karpia). Okres wielkiego kryzysu to czas wielkich
trudno¥ci finansowych. J. K. nie poniechaÆ mimo to dziaÆalno¥ci spoÆecznej. OtaczaÆ
swych pracowników, a takºe såsiadów i chÆopów opiekå finansowå, prawnå i lekarskå.
ByÆ zaÆoºycielem i pierwszym prezesem Zarzådu Zwiåzku Plantatorów Tytoniu w Pro-
szowicach, organizatorem tamtejszej Ochotniczej Straºy Poºarnej. O poglådach prawi-
cowo–demokratycznych, byÆ  przeciwnikiem  sanacji, deklarowaÆ siæ jako zwolennik
Stronnictwa Narodowego.

Józef Kleszczyñski
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W czasie II wojny ¥wiatowej oba maj. zajæte przez Niemców nie ulegÆy zniszczeniu,
a wojenna koniunktura na pÆody rolne i ogrodowe (mimo kontyngentów) umoºliwiÆa spÆatæ
dÆugów i dalszå intensyfikacjæ gospodarki, a nawet dokupienie ziemi. Dopiero pacyfika-
cja wsi po upadku tzw. Rzeczypospolitej Proszowicko–Kazimierskiej i zajæcie dworu
przez ºandarmeriæ niemieckå zmusiÆo J. K. do ucieczki i ukrywania siæ wraz z rodzinå.

W 1945 maj. zostaÆy zabrane na cele reformy rolnej.
J. K. prowadziÆ pañstwowe gospodarstwa rolne w róºnych czæ¥ciach Polski. WyjechaÆ

do USA do syna. W 1964 wróciÆ do kraju, do koñca ºycia zajmujåc siæ czynnie nasien-
nictwem. ZmarÆ w Krakowie, pochowany obok polegÆego w 1944 syna BogusÆawa
w WiæcÆawicach k. Krakowa.

J. K. oº. byÆ z BronisÆawå z Sopiñskich, córkå lekarza z Krakowa, pracujåcego póªniej
w Sarajewie na stanowisku rzådowym. Matka jej, Julia z Lohmannów, pochodziÆa z zie-
miañskiej rodziny, wywodzåcej siæ z Kurlandii. BronisÆawa po ukoñczeniu prywatnej
szkoÆy ¥redniej (pensji) w Krakowie, ukoñczyÆa wyºszå szkoÆæ ogrodniczå i uczæszczaÆa
do konserwatorium muzycznego (fortepian). Poglådy miaÆa konserwatywno–demokra-
tyczne, byÆa gÆæboko religijna, niezwykle aktywna na polu prac spoÆecznych (np. udziaÆ
w Tow. Ziemianek majåcym na celu podniesienie higieny spoÆecznej i zdrowia w¥ród
ludno¥ci wiejskiej). Wychowanie czworga dzieci, prowadzenie gospodarstwa domowego
oraz osobiste kierowanie duºym przedsiæbiorstwem jakim byÆ (ok. 60 ha) sad i ogród
warzywno–owocowy, pochÆaniaÆy caÆkowicie jej czas. Po 20 latach ogród staÆ siæ obiek-
tem pokazowym. Produkcja warzyw i owoców zasilaÆa rynek krakowski, dajåc dochody
pokrywajåce czæ¥ciowo inwestycje i deficyt gÆównego maj. rolnego. Drzewa owocowe,
sadzone lub chronione i pielægnowane pod osobistym nadzorem BronisÆawy K., dawaÆy
doskonaÆe plony. Liczne nagrody za szlachetne odmiany jabÆek na wystawach pomolo-
gicznych w Krakowie i Warszawie byÆy dowodem jej osiågniæì.

Dzieci: 1) Zofia pseud. AK. „Wanda” (1921–1947), ur. w maj. Stogniowice, ukoñczy-
Æa gimn. w klasztorze ss. niepokalanek w Nowym Såczu, nastæpnie liceum humanistycz-
ne w prywatnej szkole S. Münnichowej w Krakowie, maturæ otrzymaÆa po ukoñczeniu
liceum tajnego nauczania w maj. Jakubowice w 1943. Zaprzysiæºona jako ºoÆnierz ZWZ
dn. 5.08.1941, zorganizowaÆa punkt opatrunkowo–apteczny w maj. Jakubowice, byÆa
Æåczniczkå w kompanii dywersyjno–partyzanckiej „KÆosa” na terenie podobwodu AK
Proszowice w 106 Dywizjonie Piechoty rejon Inspektoratu „Maria”. Po¥miertnie miano-
wana ppor. czasu wojny, odznaczona Srebrnym Krzyºem ZasÆugi z Mieczami i Krzyºem
Partyzanckim. Po wojnie studiowaÆa romanistykæ na UJ w Krakowie, zmarÆa na gruªlicæ;
2) BogusÆaw pseud. „JabÆoñski” (1923–1944), ur. w maj. Jakubowice, uczæszczaÆ do
gimn. oo. salezjanów we Lwowie, gimn. w Rydzynie i gimn. Jana III Sobieskiego
w Krakowie; maturæ zdaÆ po ukoñczeniu liceum tajnego nauczania w maj. Jakubowice
w 1943. Zaprzysiæºony jako ºoÆnierz ZWZ 15.05.1940, zginåÆ na polu walki pod Naramå
18.12. 1944 jako dowódca plutonu z batalionu „Kaliny” Krakowskiej Brygady Kawalerii
AK. UkoñczyÆ konspiracyjnå szkoÆæ podchoråºych piechoty, zorganizowaÆ pluton dy-
wersyjny AK skÆadajåcy siæ w wiækszo¥ci ze sÆuºby folwarcznej z maj. Jakubowice
i Stogniowice, z którym wyruszyÆ do lasów w maju 1944. Po¥miertnie awansowany do
stopnia por., odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl., Srebrnym Krzyºem ZasÆugi
z Mieczami i Krzyºem Partyzanckim; 3) Józef Edward, pseud. „MÆodzik” (ur. w 1928)
w maj. Jakubowice, uczæszczaÆ do szkoÆy im. S. Münnichowej w Krakowie, nastæpnie na
komplety tajnego nauczania w Krakowie, ukoñczyÆ gimn. Jana III Sobieskiego w lipcu
1945, ¥cigany przez UB za posiadanie broni i wspóÆpracæ  z  organizacjå Wolno¥ì
i NiezawisÆo¥ì, przedostaÆ siæ na Zachód, gdzie wståpiÆ jako ochotnik do 7 P. UÆ.
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3 Dywizji Strzelców Karpackich II Korpusu Polskiego gen. Andersa we WÆoszech.
Zaprzysiæºony jako ºoÆnierz AK przez kpt. „Józefa” dn. 1.07.1943 na Agrodach pod
Proszowicami, peÆniÆ funkcje Æåcznika i kolportera prasy podziemnej. ZdaÆ maturæ po
ukoñczeniu Liceum Humanistycznego Dywizji Strzelców Karpackich w Anglii. Wyemi-
growaÆ do Stanów Zjednoczonych w 1951, gdzie studiowaÆ rolnictwo na Uniwersytecie
Cornell w Nowym Jorku. Jest z zawodu licencjonowanym brokerem realno¥ciowym. Mia-
nowany do stopnia ppor. w Korpusie Oficerów Kawalerii przez Prezydenta RP Augusta
Zaleskiego w 1966, odznaczony Srebrnym Krzyºem ZasÆugi za wybitnå dziaÆalno¥ì
spoÆecznå i politycznå na emigracji. W 1954 oºeniÆ siæ z Mariå Wilusz, majå czworo
dzieci: a) Krystyna (ur. 1954), b) CzesÆaw (ur. 1956), c) Teresa (ur. 1959), d) Maciej
(ur. 1961); 4) Krystyna (ur. 1937 w Krakowie), ukoñczyÆa Wydz. Rolny UJ w Krakowie,
odbyÆa  studia  specjalistyczne w zakresie hydroponiki w  Wyºszej Szkole Rolniczej
w Wiedniu. WyemigrowaÆa do USA w 1970, gdzie uzupeÆniÆa studia, pracujåc jako
ichtiolog w rzådowej instytucji Ministerstwa Rolnictwa. Måº: George Braga Esteves.
Ich dzieci: a) Antoni Zebedeo (ur. 1966), b) Julia (ur. 1969).

Józef Kleszczyñski

KOSIÑSKI BOHDAN (1897–1983), wÆ. maj. Måchocice w pow. kieleckim, rolnik.
Syn Feliksa i StanisÆawy z Poziomskich. Ur. w Noworosyjsku na Kaukazie.

Ojciec Feliks, inº., pracowaÆ przy budowie mostów i portów czarnomorskich, aby
zgromadziì dostatecznie duºe ¥rodki finansowe dla powiækszenia i zmodernizowania
rodzinnego maj. oraz dokonania spÆat rodzinnych. Klimat Kaukazu okazaÆ siæ zbyt ostry
dla zagroºonego chorobå pÆuc Feliksa K., co zmusiÆo go do wcze¥niejszego powrotu do
kraju i objæcia rodzinnych Måchocic (70 ha). ZmarÆ w 1903, pozostawiajåc ºonæ i czwo-
ro maÆych dzieci. StanisÆawa K., chociaº nie byÆa przygotowana do samodzielnego
prowadzenia maj. (ukoñczyÆa konserwatorium), okazaÆa siæ niezwykle dzielnå kobietå.
UtrzymaÆa maj. i wyksztaÆciÆa dzieci: 1) Bohdana; 2) Jana, pseud. AK „Inspektor”,
„Jacek”, który zginåÆ w walce z Niemcami; 3) Wandæ, zam. Borkowskå, w jesieni 1939
deportowanå z Grodzieñszczyzny wraz z dwiema córeczkami w gÆåb ZSRR, skåd wró-
ciÆa po wojnie do Polski; 4) Zofiæ, zam. OrÆowskå, wywiezionå do Ravensbrück. Jej syn
Janek walczyÆ i zginåÆ w oddziale „Nurta”.

B. K. ukoñczyÆ SzkoÆæ Mechaniczno–Technicznå H. Wawelberga i S. Rotwanda w War-
szawie i rozpoczåÆ studia w Wyºszej Szkole Ogrodniczej. W 1914, korzystajåc z tego, ºe
I Brygada Legionów maszerowaÆa przez pobliskie Kielce, zabrawszy konia ze stajni,
przyÆåczyÆ siæ do Legionów. Po przebytej kampanii wojennej byÆ internowany w Szczy-
piornie. Po odzyskaniu niepodlegÆo¥ci pozostaÆ w wojsku. W 1921 pod dowództwem
gen. Lucjana íeligowskiego braÆ udziaÆ w zdobyciu Wilna. Za udziaÆ w wojnach 1914
i 1920 otrzymaÆ Order Virtuti Militari, Krzyº NiepodlegÆo¥ci oraz Krzyº Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski. Po zakoñczeniu wojny polsko–sowieckiej oddelegowany
zostaÆ do Belwederu jako adjutant marszaÆka PiÆsudskiego. Mimo namowy do kontynu-
owania kariery wojskowej, zdecydowaÆ siæ wyståpiì z wojska w stopniu rtm. i ukoñczyì
studia rolnicze, by zaståpiì matkæ samotnie gospodarujåcå w Måchocicach.

W 1922 oºeniÆ siæ z Halinå Sosnowskå, córkå ówczesnego rektora SGGW, prof. Jana
Sosnowskiego. Po powrocie do Måchocic i spÆaceniu rodzeñstwa zajåÆ siæ prowadzeniem
i powiækszaniem maj. oraz pracå spoÆecznå. ProwadziÆ gospodarstwo wzorowo, gÆównie
hodowlæ  czerwonego bydÆa rasowego, jak równieº duºe gospodarstwo drobiarskie,
uzyskujåc wspólnie z ºonå szereg nagród i dyplomów. ZaÆoºyÆ i zmodernizowaÆ duºe
sady owocowe, a takºe ogrody warzywne, skåd szlachetne warzywa, np. szparagi, sprze-
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dawane byÆy nie tylko w pobliskich Kielcach, ale równieº wywoºone do Krakowa
i Katowic.

Wspólnie z chÆopami z okolicznych wsi zaÆoºyÆ Straº Poºarnå i SpóÆdzielniæ Mleczar-
skå „Radostowa” z wÆasnym sklepem w Kielcach. SpóÆdzielnia ta przetrwaÆa pod tå samå
nazwå do dzi¥. Måchocice uznane zostaÆy za wie¥ wzorcowå, dziæki czemu w 1927 B. K.
wraz z rodzinå przyjmowaÆ na uroczystej wizycie
w swoim domu Prezydenta RP Ignacego Mo¥cic-
kiego. Kontynuujåc tradycje rodziców i dziadków,
którzy za czasów niewoli prowadzili w Måchoci-
cach szerokå akcjæ o¥wiatowå, B. K. zajåÆ siæ mÆo-
dzieºå wiejskå, organizujåc druºynæ sportowå,
a takºe sprowadzajåc z Warszawy instruktorów,
którzy prowadzili wykÆady z róºnych dziedzin.

W okresie II wojny ¥wiatowej dom Kosiñskich,
z których rodziny wiele osób dziaÆaÆo w oddzia-
Æach AK, byÆ dla tych oddziaÆów azylem. Dwór
w Måchocicach poÆoºony byÆ z dala od wsi i miaÆ
przez znacznå czæ¥ì roku trudny dojazd dla samo-
chodów. £atwo wiæc byÆo w razie akcji niemiec-
kiej, korzystajåc z bocznych ¥cieºek, ostrzec przed
zbliºajåcym siæ niebezpieczeñstwem. Takie sytu-
acje miaÆy wielokrotnie miejsce. Dwór w Måcho-
cicach peÆniÆ dla partyzantów, m.in. z oddziaÆów
„Ponurego”, rolæ szpitala oraz miejsca rekonwale-
scencji. Tu znaleªli schronienie zrzuceni „cicho-
ciemni”, a takºe ludzie zagroºeni, np. rodzina ºy-
dowska Marberów, uciekinier z obozu — Anglik
itp. Po powstaniu warszawskim dwór w Måchocicach staÆ siæ miejscem schronienia dla
wielu uciekinierów zarówno z Warszawy, jak i ziem zajætych przez wojska radzieckie.
W zasadzie caÆy dobytek w postaci koni, bydÆa i trzody zostaÆ po¥wiæcony bådª na
potrzeby partyzantów, bådª w póªniejszym czasie zagrabiony przez oddziaÆy „wÆasow-
ców”, a nastæpnie przez Armiæ Czerwonå. W ten sam sposób zagrabione zostaÆy prawie
wszystkie cenniejsze ruchomo¥ci w Måchocicach. Tragiczne byÆy teº losy rodzinne.

Oczekujåc wyzwolenia, Halina i B. K. — wraz z synem Maciejem, urodzonym
w koñcu lipca 1939 po 17 latach wyczekiwania oraz ¥mierci dwóch córeczek, jedynym
spadkobiercå wielopokoleniowej tradycji i maj. — planowali odbudowanie zniszczone-
go gospodarstwa. Mimo ºe byli juº w ¥rednim wieku, zdecydowali siæ rozpoczåì wszyst-
ko od poczåtku. Dalsze losy potoczyÆy siæ inaczej i plany te nie zostaÆy nigdy zrealizo-
wane. B. K. zmarÆ w Kielcach. Pogrzeb jego byÆ prawdziwå manifestacjå. Okoliczni
chÆopi, którzy utrzymywali z B. K. przyjacielskie stosunki aº do jego ¥mierci, uprosili
rodzinæ, aby pogrzeb mógÆ siæ rozpoczåì od progu tego, co pozostaÆo z rodzinnego
domu. B. K. zostaÆ przewieziony do domu w Måchocicach, a nastæpnie tysiæczny kon-
dukt z trumnå niesionå na ramionach chÆopów, udaÆ siæ do oddalonego o 5 km cmentarza
parafialnego w Leszczynach.

Halina Kosiñska, jedna z ostatnich, które zdåºyÆy jeszcze gospodarowaì we wÆasnym
maj., zmarÆa w sierpniu 1993 w Warszawie.
Dok.: Spis ziemian, woj. kieleckie, W. 1990; L. C. Chlebowski, Pozdrówcie Góry ÿwiætokrzyskie, W. 1985;
MateriaÆy rodzinne.

Maciej Kosiñski

Bohdan Kosiñski
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KRASIÑSKI HENRYK PIOTR h. ÿlepowron (29.04.1866–20.09.1928),  wspóÆ-
zarzådzajåcy z ºonå maj. Mszana Dolna w pow. limanowskim, dr praw. ByÆ synem
dr. Huberta Krasiñskiego (1833–1890), wÆ. dóbr Regimentarzówka na Ukrainie, i Julii Olgi
z Naumowów, wÆ. dóbr w guberni kijowskiej i chersoñskiej. Ur. w Regimentarzówce.

ByÆ potomkiem tzw. linii ukraiñskiej Krasiñskich zaÆoºonej przez Antoniego Krzy-
sztofa Krasiñskiego (1698–1732) z Krasnego, podkomorzego ciechanowskiego, który
opu¥ciÆ ziemie Korony w 1723. íonaty byÆ z Aleksandrå Jakuszewicz. Ich syn Józef,
ºonaty z Zuzannå Mæºyñskå, miaÆ syna Kajetana, choråºego trembowelskiego, który
kupiÆ dobra regimentarzowickie na Ukrainie. ZmarÆ, bædåc marszaÆkiem szlachty czehryñ-
skiej, w 1814. íonaty z Teklå z Pawulskich, miaÆ syna Teodora ºonatego z Konstancjå
z Kotiuºyñskich. Z tego maÆºeñstwa byÆ syn Hubert (ojciec Henryka Piotra), który
ukoñczyÆ studia medyczne w Petersburgu. ByÆ spoÆecznikiem, czÆonkiem wielu towarzystw
naukowych.

H. K. ºonaty byÆ z → Mariå StanisÆawå Gertrudå z £æskich (1874–1958), córkå
Hilarego £æskiego, wÆ. maj. Waka k. Wilna, i Marii ks. Druckiej–Lubeckiej. Ojciec kupiÆ
córce w wianie maj. Mszana Dolna w woj. krakowskim. Po utracie maj. na Ukrainie H. K.
przeniósÆ siæ z ºonå do Mszany Dolnej i tam razem gospodarowali. Maj. w 1942 obejmo-

waÆ 355 ha (w tym ok. 2/3 lasów) w gm.: Gronoszowa, SÆomka,
Kasina Wielka (maj. zakupiony byÆ wiækszy, sprzedano

czæ¥ì lasów na wyksztaÆcenie dzieci); do maj. naleºaÆ
równieº tartak.

H. K., czÆonek Sodalicji Mariañskiej, gÆæboki kato-
lik, ofiarny dla Ko¥cioÆa (kolator) i biednych, wielki
patriota i spoÆecznik, byÆ czÆonkiem Wydz. Rady Po-
wiatowej, przewodniczåcym ZZ, prezesem Rady
Nadzorczej Zwiåzku KóÆek Rolniczych. Jego dzia-
Æalno¥ì peÆna energii i inicjatywy wywieraÆa dodat-
ni wpÆyw na gospodarkæ gmin, a zwÆaszcza chÆo-
pów. ZajmowaÆ siæ astronomiå, tworzåc wÆasne teo-

rie naukowe oparte na obserwacjach, m.in. o
zwiåzku trzæsieñ ziemi z zaìmieniem SÆoñca (odczyt

na ten temat na UJ). Dalszym badaniom przeszkodziÆa
nagÆa ¥mierì. ZmarÆ w Mszanie Dolnej. Z maÆºeñstwa

z Mariå £æskå pozostawiÆ siedmioro dzieci:
1) Hubert Antoni (22.11.1898 w Krakowie – 11.11.

1958 w Londynie), inº. pÆk lotnictwa, podczas wojny na
Zachodzie w RAF; 2) Maria Antonina (23.11.1899 w Msza-

nie Dolnej – 27.09.1987 w Warszawie). WyksztaÆcenie ¥rednie, doskonaÆa znajomo¥ì
jæzyków obcych. Dn. 10.09.1924 po¥lubiÆa pÆk. dyplomowanego Konstantego ks. Druckie-
go–Lubeckiego, z tego maÆºeñstwa dwie córki: a) Teresa (ur. 2.12.1925), zam. za Janem
Danglem i b) Elºbieta (ur. 10.08.1929); 3) Franciszka Maria (14.02.1901 w Mszanie
Dolnej – 20.01.1920 tamºe), zm. na tzw. hiszpankæ; 4) Henryk Hilary (31.01.1902
w Mszanie Dolnej – 1979 w Rabce), magister prawa; 5) Jan Kazimierz (5.09.1905
w Mszanie Dolnej – 29.03.1992 w Maria Laach, Niemcy), o. Cyryl, zakonnik zakonu
benedyktynów, dr teologii i filozofii, autor wielu prac teologiczno–filozoficznych; 6) Ma-
rian Gerard (8.12.1909 w Mszanie Dolnej – 27.02.1965 w Katowicach), mgr geologii. Do
wojny przebywaÆ w Mszanie Dolnej i pomagaÆ matce w gospodarowaniu; 7) Józef An-

Henryk Krasiñski
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drzej (ur. 15.06.1914 w Mszanie Dolnej), inº., kpt. lotnictwa. Podczas wojny na Zacho-
dzie, pilot samolotów bombowych. Obecnie zamieszkaÆy w Kanadzie.
Dok.: PSB, t. XV; Akt notarialny kupna maj. Mszana Dolna; dokumentacje rodzinne; Ks. WÆ. Wojtynia, Henryk
Piotr ksiåºæ Krasiñski — wspomnienie po¥miertne rps.

Teresa Dangel

KRASIÑSKA MARIA STANIS£AWA GERTRUDA z £ÉSKICH (27.11.1874
w Wilnie – 2.09. 1958 w Mszanie Dolnej), wÆ. maj. Mszana Dolna w pow. limanowskim.

Córka Hilarego i Marii z ks. Druckich–Lubeckich.
Ur. w BiaÆej Wace k. Wilna.

PosiadaÆa wyksztaÆcenie ¥rednie oraz znajomo¥ì
jæzyków: francuskiego, angielskiego i niemieckie-

go. W 1897 po¥lubiÆa → Henryka  Piotra hr.
Krasiñskiego (1866–1928). W wianie od ojca

otrzymaÆa maj. Mszana Dolna.
Bardzo religijna, byÆa kolatorkå miejsco-

wego ko¥cioÆa. Wraºliwa na ludzkie nie-
szczæ¥cia, niosÆa potrzebujåcym wszech-
stronnå pomoc. Goråca patriotka.

Po wczesnej ¥mierci mæºa w 1928 zarzå-
dzaÆa, z pomocå jednego z synów, Mszanå
Dolnå. W czasie okupacji pomagaÆa party-
zantom AK. Szef miejscowej komórki AK
ukrywaÆ siæ we dworze po „wsypie” organi-
zacji w 1943. MiaÆa siedmioro dzieci.

Dzieci: zob. → Henryk Piotr Krasiñski.
Dok.: zob. Henryk Piotr Krasiñski.

Teresa Dangel

Maria Krasiñska z £æskich

Dwór w Mszanie Dolnej
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KUNICKI JÓZEF (1841–28.10.1916), wÆ. maj. Zakrzew i BÆaºejowice w pow. raw-
skim. Sædzia. Syn Karola (1808–1873) i Elºbiety z Szemiotów (1818–1888).

J. K. w 1876 nabyÆ maj. Zakrzew, liczåcy ok. 360 ha ziemi ºytnio–ziemniaczanej.
Mådrze gospodarujåc, dostosowaÆ profil produkcji do zmieniajåcych siæ warunków
ówczesnego rynku rolnego w Królestwie Polskim w sytuacji ¥wiatowego kryzysu agrar-
nego i napÆywu taniego zboºa z cesarstwa rosyjskiego. Wobec malejåcej z tego powodu
opÆacalno¥ci produkcji zbóº, J. K. przestawiÆ gospodarkæ na chów owiec merynosów.
Znaczny dochód z hodowli pozwoliÆ mu na kupno såsiadujåcych z Zakrzewem BÆaºejo-
wic (ok. 430 ha ziemi pszenno–buraczanej). Maj. ten zostaÆ zdrenowany, dziæki czemu
uzyskano plony o kilkadziesiåt procent wyºsze. Dwór w Zakrzewie, gdzie mieszkaÆ J. K.,
byÆ piætrowy. Na górze mie¥ciÆy siæ dwa pokoje go¥cinne. Na parterze byÆ pokój jadalny,
hol, z którego wychodziÆo siæ na oszklony balkon i do ogrodu. Po obu bokach jadalni
mie¥ciÆy siæ salon i salonik oraz pokoje sypialne oddzielone od spiºarni korytarzem.
Na koñcu znajdowaÆo siæ zej¥cie do sutereny, gdzie byÆa kuchnia i pokoje sÆuºby.

J. K. wcze¥nie przyuczyÆ do zawodu rolnika swego najstarszego syna StanisÆawa
Antoniego, gdyº sam, peÆniåc funkcjæ sædziego ziemskiego, nie mógÆ po¥wiæciì siæ
wyÆåcznie zarzådzaniu maj.

íonaty z Mariå Badowskå, córkå Sebastiana i Tekli z Bajkowskich, ur. w Galinkach.
Dzieci: 1) Wanda Józefa (1874–1892); 2) Natalia Antonina (1876–1920), zam. za Anto-
nim Mækarskim, wÆ. maj. Wola Worowska k. Grójca; 3) Józef (1877 zm. jako dziecko);
4) → StanisÆaw Antoni (1879–1963); 5) WÆadysÆaw Kazimierz (1882–1956); 6) CzesÆaw
Marian (1884–1959).
Dok.: Informacje i materiaÆy rodzinne; A. Grodziñski, Suplement do pracy „Losy ziemian w czasie II wojny
¥wiatowej i okupacji”, rps nr 219/70 w Ossolineum; M. F. Kunicki, Zarys historii rodzinnej (1808–1873), mps.

MiÆosÆaw Franciszek Kunicki (S. C.)

KUNICKI STANIS£AW ANTONI (25.04.1879–14.04.1963), wÆ. maj. £aziska w pow.
radomskim, rolnik. Syn → Józefa (1841–1916) i Marii z Badowskich. Ur. w maj. Za-
krzew (pow. rawski).

Jako najstarszy syn z sze¥ciorga rodzeñstwa przygotowywany byÆ przez ojca do
zawodu rolnika. AdministrowaÆ, a póªniej dzierºawiÆ maj. ojca BÆaºejowice (ok. 430 ha).
W 1906 kupiÆ, przy pomocy finansowej ojca, £aziska (ok. 600 ha) posiadajåce wiele
podmokÆych gruntów. Po zdrenowaniu gleba staÆa siæ ºyznå ziemiå pszenno–buraczanå.
W rækach nowego wÆa¥ciciela, który wykazaÆ siæ swymi umiejætno¥ciami i zamiÆowa-
niem do roli, £aziska staÆy siæ maj. gospodarowanym wg nowoczesnych metod.

W 1915 cofajåce siæ wojska rosyjskie zmusiÆy S. K. do przesiedlenia siæ wraz z rodzi-
nå i inwentarzem ºywym na WoÆyñ, aº za £uck. Póªniej, korzystajåc z anarchii spowo-
dowanej odwrotem wojsk, powróciÆ, ale bez bydÆa. Budynki zastaÆ nie zniszczone, co
byÆo rzeczå niezwykÆå. Uznajåc to za dowód szczególnej opieki boskiej, wystawiÆ na
obrzeºu parku figuræ Matki Boskiej z wykutym napisem dziækczynnym. S. K. nastawiaÆ
gospodarstwo na wytwarzanie produktów wysoko przetworzonych. ZaÆoºyÆ oboræ zaro-
dowå bydÆa nizinnego czarno–biaÆego, przerabiajåc mleko na ¥mietankæ, a wytworzone
z niej masÆo sprzedawaÆ w Radomiu. Natomiast „chudym” mlekiem spasaÆ bekony,
tuczone dla Radomskiej Bekoniarni Eksportowej. Z ramienia Zwiåzku Hodowców Byd-
Æa przyjeºdºaÆ okresowo kontroler mleczno¥ci, ukÆadajåcy „jadÆospisy” dla grup krów
o zbliºonych wydajno¥ciach. Aby te nowo¥ci byÆy doceniane przez pracowników, S. K.
powiåzaÆ premie pÆacowe z wynikami pracy. Lasy (ok. 360 ha), poczåtkowo zagajniki,
w l. czterdziestych stanowiÆy juº drzewostany bliskie wieku ræbno¥ci.
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Dwór w £aziskach byÆ poÆoºony równolegle do osi wjazdu do parku (zwykle siedziby
ziemiañskie zwracaÆy siæ frontem do bramy wjazdowej). W parku, w dwóch pagórkach
znajdowaÆy siæ dwie piwnice, kiedy¥ znajdujåce siæ pod nie istniejåcymi juº skrzydÆami
dworu, z jego czæ¥ciå centralnå zwróconå w kierunku bramy wjazdowej. Tradycja gÆosi-
Æa, ºe przed 1831 dwór skÆadaÆ siæ z trzech czæ¥ci, z których pozostaÆa jedynie prawa
oficyna. Reszta zostaÆa spalona przez Kozaków. OcalaÆa oficyna zawieraÆa 18 pomie-
szczeñ mieszkalnych.

Na poczåtku II wojny ¥wiatowej såsiadujåcy z £aziskami maj. Oroñsko zostaÆ zajæty
przez oddziaÆy Luftwaffe, a S. K. zmuszony do dostarczania ºywno¥ci dla stacjonujåcych
tam Niemców. Kiedy zaºådaÆ pokwitowania za dostarczonå ºywno¥ì, zostaÆ aresztowany
i miaÆ byì skazany przez såd wojenny. UratowaÆ go rozkaz wyjazdu na front wschodni
jednostki niemieckiej.

S. K. byÆ czÆonkiem AK, oddziaÆom dostarczaÆ ºywno¥ì i pieniådze. WykupywaÆ
z wiæzieñ ludzi podziemia. W maj. mieszkali inspektorzy AK i szef wywiadu obwodu
Jædrzejów AK ZdzisÆaw Duh Imbor, pseud. „Chudy”, „PaweÆ”, „Stary”. Zgodnie z „ci-
chymi ustaleniami” stanowisko pisarza podwórzowego w £aziskach zostaÆo zapewnione
dla czÆonka podziemia. W lasach stacjonowaÆy oddziaÆy AK, które urzådzaÆy pozorowa-
ne napady rabunkowe po przygotowany dla nich „kontyngent”. Zgodnie z instrukcjå AK
o kaºdym takim napadzie informowano w gminie. Dla zapobieºenia tym praktykom
Niemcy postawili w £aziskach, wiosnå 1944, kompaniæ rehabilitacyjno–ìwiczebnå SS.
Kilka dni wcze¥niej Duh przeniósÆ siæ gdzie indziej. Zarzåd przymusowy z ramienia
Niemców sprawowaÆ Walter Erdmann,  który okazaÆ siæ przyzwoitym  czÆowiekiem.
Równolegle z tymi dziaÆaniami we dworze, na zlecenie RGO w Radomiu, przyjmowano
licznych wysiedleñców z Poznañskiego, zza Buga, a w 1944 z Warszawy.

Dziæki zaradno¥ci S. K. maj. byÆ do koñca wojny w dobrym stanie finansowym.
Nie wyniszczyÆy go staÆe dostawy dla Niemców i pomoc dla partyzantów. Dwór dwu-
krotnie byÆ obrabowany przez Niemców, w 1939 i 1944. Po wycofaniu siæ ostatecznym
wojsk niemieckich przyståpiono do omÆotu zboºa, które podzielono miædzy pracowni-
ków jako ordynariæ na lata przyszÆe. Te dobre stosunki z pracownikami pomogÆy S. K.
wywieªì meble i rzeczy osobiste do Radomia, gdy zostaÆ zmuszony do opuszczenia
£azisk w lutym 1945. Po przej¥ciu frontu S. K. udaÆ siæ do Warszawy na operacjæ, po
której nie powróciÆ juº do peÆnego zdrowia. PrzeniósÆ siæ wraz z rodzinå z Radomia do
Warszawy, gdzie zmarÆ.

Oº. byÆ z Eugeniå z íakowskich (18.05.1888–6.10.1980), ur. w íabokrzekach w pow.
Ææczyckim, córkå M¥cisÆawa i Felicji Stodolskiej. ProwadziÆa hodowlæ drobiu. ByÆa
aktywnå dziaÆaczkå KoÆa Gospodyñ Wiejskich i Stowarzyszenia Ziemianek. Za pra-
cæ spoÆecznå zostaÆa odznaczona przez prezydenta S. Wojciechowskiego ZÆotym Krzy-
ºem ZasÆugi.

Dzieci: 1) MiÆosÆaw Franciszek (ur. 3.07.1912). W 1930 zdaÆ maturæ w Radomiu,
w 1938 skoñczyÆ rolnictwo na SGGW. Po studiach pracowaÆ jako likwidator pogorzeli
rolnych w Zawierciu. W czasie wojny pomagaÆ ojcu w gospodarstwie i dziaÆaÆ w konspi-
racji. Po 1945 pracowaÆ w PNZ w £odzi, póªniej peÆniÆ funkcjæ inspektora w wydz.
rolniczym Pañstwowego ZakÆadu Chowu Koni na SÆuºewcu. W 1948 otrzymaÆ pracæ
w Tow. Handlu Miædzynarodowego „DAL S.A.” Od 1951 zostaÆ zatrudniony w CHZ
Animex, skåd przeszedÆ do Instytutu Informacji Naukowej i tam na stanowisku docenta
pracowaÆ do przej¥cia na emeryturæ w 1979. ÓºeniÆ siæ (¥lub 29.12.1948) z Janinå
Tymienieckå (ur. 26.11.1920), majå dwóch synów: a) Jana StanisÆawa (ur. 26.04.1956),
dr. matematyki i elektroniki, wykÆadowcæ w Nigerii i RPA. Oº. z Hannå Sierpiñskå, ma
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troje dzieci; b) Andrzeja Adama (ur. 26.10.1957), mgr inº. elektroniki. Prowadzi kom-
puterowå firmæ handlowo–usÆugowå. Oº. z Graºynå Lucynå Budzyñskå, ma córkæ;
2) Halina Felicja (ur. 15.05.1914) wyszÆa za måº za ⇒ Tadeusza Kuglera (zm. 1961),
wÆ. maj. Mstyczów; 3) Maria Zofia (ur. 28.02.1918).
Dok.: A. Grodziñski, Suplement do pracy „Losy ziemian w czasie II wojny ¥wiatowej i okupacji”, Ossolineum
rps nr 219/70; W. Borzobohaty, JodÆa, W. 1988; MateriaÆy syna MiÆosÆawa Franciszka Kunickiego.

MiÆosÆaw Franciszek Kunicki (S. C.)

KURNATOWSKI FELIKS h. £odzia (19.08.1867–17.08.1928), wÆ. maj. Dusina
i Poºegowo w pow. gostyñskim, Mórka w pow. ¥remskim. ByÆ synem Jana Nepomucena
(14.05.1828–6.04.1879) i Ludwiki Potworowskiej h. Dæbno z Goli (1.11.1836–2.01.1905),
córki Gustawa i Klementyny z ChÆapowskich. Ur. w Dusinie.

Rodzina Kurnatowskich wziæÆa nazwisko od miejscowo¥ci Kurnatowice w pow.
miædzychodzkim. Pierwszym z tej rodziny, wymienionym w aktach w 1448, jest ÿwiæto-
sÆaw z Kurnatowic. Póªniej przez dÆuºszy czas Kurnatowscy byli wÆa¥cicielami Bytynia
w pow. szamotulskim i ståd niektórzy z nich uºywali przy nazwisku przydomku „z By-
tynia”. W 1800 Maciej Kurnatowski nabyÆ maj. Dusinæ, od której jedna z gaÆæzi rodu
Kurnatowskich nosi nazwæ dusiñskiej.

Rodzina Kurnatowskich, 1919. BiaÆa Sala w hotelu Bazar, Poznañ. Siedzå od lewej panie: Felicja z Kurna-
towskich z Dusiny, póªniejsza Witoldowa Brzeska; Tekla z Morawskich Edwardowa Potworowska z Goli;
Helena z Szembeków Józefowa Lossowa z Gryºyny; Aleksandra Kurnatowska z Dusiny, póªniejsza Adolfowa
Brzeska z Mierzewa. Stojå od lewej: rtm. Witold Mikulicz Radecki, adiutant gen. Józefa Dowbora–Mu¥nic-
kiego; Jan Wroczyñski; Janusz Czarnecki z Dolejewka; pÆk Stabile, szef misji lwowskiej; gen. Józef Dow-
bór–Mu¥nicki; pÆk Tonini, czÆonek misji wÆoskiej; ppor. Zygmunt Pluciñski z Lusówka; rtm. Witold Szebeko,
adiutant gen. Józefa Dowbora–Mu¥nickiego; por. Widacki, adiutant gen. Jana Wroczyñskiego; ppor. Tadeusz
Morawski z Jurkowa.
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Po wczesnej ¥mierci ojca Jan Napomucen i jego siostra bliªniaczka Zofia wychowy-
wani byli przez Gustawa Potworowskiego i zaprzyjaªnionego z nim Antoniego Kotliñ-
skiego (1793–1868), który byÆ powstañcem 1830/1831, redaktorem „Przewodnika Rolni-
czo–PrzemysÆowego” w Lesznie. Jan Nepomucen przejåÆ maj. rodziców Dusinæ o pow.
856 ha, razem z fol. Poºegowo, odbudowaÆ w 1865 dwór i zabudowania gospodarcze,
zniszczone wielkim poºarem.

F. K. (o jego bracie StanisÆawie brak jest wiadomo¥ci) po¥lubiÆ → Sewerynæ z Losso-
wów (1873–1951), z którå miaÆ o¥mioro dzieci. Po odej¥ciu od ºony i przekazaniu jej
maj. ostatnie kilkana¥cie lat ºycia zamieszkiwaÆ w Rawiczu, gdzie zmarÆ.

Dzieci: 1) Aleksandra (14.02.1894 w Dusinie – 17.08.1974 w Krakowie) (zob. bio-
gram ⇒ Adolfa Brzeskiego). Po¥lubiÆa 7.06.1921 ⇒ Adolfa Brzeskiego (1878–1945).
ByÆa ostatniå przewodniczåcå Tow. Ziemianek Wielkopolskich. MiaÆa dwóch synów:
Erazma (ur. 1922) i Zygmunta (1926–1986) (zob. biogram ⇒ Adolfa Brzeskiego);
2) Felicja Maria (20.06.1896–7.09.1939) (zob. biogram ⇒ Henryka Brzeskiego). Zam.
16.01.1923 za ⇒ Witoldem Henrykiem Brzeskim h. Oksza; 3) → Jan Nepomucen
(1898–1970); 4) Maria (1900–1901); 5) Antonina (7.01.1901 w Dusinie – 18.03.1974
w Krakowie). Zam. 19.03.1935 za dr. Juliuszem Trzciñskim (26.08.1880–13.10.1939),
rozstrzelanym przez Niemców w lasach k. Gniewkowa. Ich dzieci: a) Helena (ur. 24.10.
1936 w Poznaniu), b) Justyna (ur. 10.09.1939 w Ostrowiu n. GopÆem) ekonomistka,
mæºatka; 6) Joanna (7.03.1902 – 14.09.1982 w Czæstochowie) — zakonnica s. Amata
urszulanka Unii Rzymskiej; 7) Józef (8.03.1904 – 14.12.1966 w Zaniemy¥lu). Oº.
09.1936 z Aleksandrå Skrzydlewskå z Mechlina (8.11.1911–30.08.1986), córkå ZdzisÆa-
wa i StanisÆawy z Lossowów z Gryºyny. Dzieci: a) MichaÆ (ur. 16.05.1937), inº. mecha-
nik, ºonaty, b) Teresa (ur. 31.12.1939), mæºatka, c) Marek (ur. 8.03.1941), zootechnik,
ºonaty, d) Jan (ur. 1951), ºonaty; 8) Ludwika (26.12.1906–1936). Razem z siostrå Anto-
ninå dzierºawiÆa maj. Mo¥cieszyce w pow. ko¥ciañskim. Zm. w Mo¥cieszycach, pocho-
wana w Starym Gostyniu.
Dok.: SGKP; PSB, t. XVI, Wielkopolski SÆownik Biograficzny; íychliñski, ZÆota ksiæga, t. VI, s. 217; Ksiæga
adresowa woj. poznañskiego; K. Dembski, Wielkopolska w poczåtkach II Rzeczypospolitej, P. 1972;
ks. L. Sobkowski i L. Krotoski, Stary Gostyñ, P. 1938; Sprawozdania Tow. KóÆek Rolniczych i Wlkp. KóÆek
Rolniczych; róºne artykuÆy w „Dzienniku Poznañskim” i „Kurierze Poznañskim”, wg A. Wojtkowski, Biblio-
grafia historii Wielkopolski, P. 1938; ZÆota ksiæga ziemiañstwa polskiego po¥wiæcona kulturze i wytwórczo¥ci
rolnej, pod red. St. Lityñskiego, t. Wielkopolska, P. 1929; St. Sierpowski, Dzieje Ziemi Gostyñskiej, P. 1979;
J.Dzieºbicki, Kronika mps. (w zbiorach W. Dworzaczka); MateriaÆy i wspomnienia rodzinne.

Maria Brzeska

KURNATOWSKA SEWERYNA z LOSSOWÓW (13.02.1873–18.02.1951), wÆ.
maj. Dusina i Poºegowo w pow. gostyñskim. Córka Aleksandra Lossowa (1848–1911)
i Joanny z Lossowów (1850–1926).

Po¥lubiÆa → Feliksa Kurnatowskiego (1867–1928) i z nim razem gospodarowaÆa
w Dusinie. Po opuszczeniu przez mæºa przejæÆa hipotecznie wÆasno¥ì maj. S. K. prowa-
dziÆa szerokå dziaÆalno¥ì charytatywnå, pomagajåc przede wszystkim wielodzietnym
rodzinom z miejscowych wsi. ZbudowaÆa ochronkæ dla dzieci w Dusinie i pokrywaÆa
koszty jej utrzymania. WspomagaÆa pieniæºnie ko¥cióÆ i parafiæ w Starym Gostyniu oraz
szpital ss. szarytek w Gostyniu. W 1945, po wyrzuceniu z maj., znalazÆa schronienie
w tymºe szpitalu. ZmarÆa w Zaniemy¥lu.

Maria Brzeska (red.)
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KURNATOWSKI JAN NEPOMUCEN h. £odzia (28.03.1898–28.02.1970), wÆ. maj.
Dusina i Poºegowo w pow. gostyñskim. Syn → Feliksa (1867–1928) i → Seweryny
z Lossowów (1873–1951). Ur. w Dusinie.

BraÆ udziaÆ w powstaniu wielkopolskim. UkoñczyÆ sÆuºbæ w stopniu kpt. W 1926
objåÆ Dusinæ, którå hipotecznie przekazaÆa mu matka i gospodarowaÆ w niej do jesieni
1939. J. K., aktywny dziaÆacz spoÆeczny, byÆ czÆonkiem Tow. Pomocy Naukowej, prze-
wodniczåcym KóÆka Rolniczego w Starym Gostyniu (1937–1939), naleºaÆ do zarzådu
Gostyñskiej Mleczarni SpóÆdzielczej (istniejåcej do dzisiaj), Wlkp. Zwiåzku My¥liwych
i Tow. Kynologicznego.

Dn. 12.02.1929 po¥lubiÆ Jadwigæ Mogilnickå z Bzowca w pow. krasnostawskim
(25.08.1899 w ZdoÆbunowie – 12.06.1977 w Poznaniu).

J. K. zmarÆ w Poznaniu i jest pochowany razem z ºonå na cmentarzu Junikowskim
tamºe. Dzieci: 1) Jacek (ur. 28.06.1931), inº. elektryk, ºonaty, ma dwie córki; 2) Joanna
(ur. 2.10.1933), inº. rolnik.

Maria Brzeska, Dezydery ChÆapowski

LASOCKI ROMAN h. DoÆæga, pseud. AK „Uprawa”, „Prezes” (2.05.1893–21.07.1964),
wÆ. maj. Dzierzbia w pow. Æomºyñskim, rolnik, sekretarz generalny Rady Naczelnej
Organizacji Ziemiañskich do 1939. Syn StanisÆawa i Anny z Kurnatowskich z Poºarowa.
Ur. w Poznaniu.

MiaÆ brata → Mariana (1895–1950).
Rodzinne maj. Lasockich to m.in.: Strachów, Kownaty, Spondowo, Pruszków, Nie-

wikla, Lipiny, Duczki, íóÆwin i Lechlin oraz Dzierzbia do wojny 1939. Maj. Dzierzbia
z fol. Zaskrodzie przeszedÆ w 1810 w ræce rodziny L. w nastæpstwie ¥lubu dziadków
Romana, tj. Romana i Emilii Dunin. ByÆ to maj. uprzemysÆowiony, rolno–le¥ny o pow. ok.
1300 ha. Do wojny 1914– 1918 miaÆ mÆyny, tartak, gorzelniæ, rozlewniæ wódek, fabrykæ
mebli, duºå hodowlæ owiec itp. Po podziale maj. w 1920, Dzierzbiæ przejåÆ R. L., a fol.
Zaskrodzie brat Marian; w rækach R. L. pozostaÆo ok. 850 ha oraz mocno zniszczony po
wojnie przemysÆ; zniszczeñ dokonaÆy gÆównie wojska sowieckie w l. dwudziestych.
Matka R. L. — Anna zmarÆa w 1912 (leczona w Berlinie na raka), ojciec StanisÆaw straciÆ
ºycie w wypadku z broniå w 1919. Obaj bracia L. brali udziaÆ jako ochotnicy
w l. 1919–1921 w wojnie z bolszewikami, sÆuºåc w Legionach.

R. L. studiowaÆ rolnictwo w Wyºszej Szkole Rolniczej w Warszawie i uzyskaÆ tytuÆ
inº. rolnictwa.

Dn. 5.02.1921 R. L. oºeniÆ siæ z Annå Mariå Kisielnickå z Korzenistego (såsiedztwo
Dzierzbi), córkå Kazimierza i Józefy ze Skórzewskich. Ród Kisielnickich to przedstawi-
ciele jednej z najstarszych rodzin ziemi Æomºyñskiej (m.in. maj. Kisielnica, Stawiski,
Korzeniste i in.). Stan maj. Dzierzbia po wojnie byÆ bardzo zÆy, ale maj. nie podlegaÆ
reformie rolnej, gdyº od lat byÆ mocno uprzemysÆowiony. Za cenæ odsprzedaºy lasu,
mÆynów itp. udaÆo siæ odbudowaì czæ¥ì przemysÆu, uruchomiì gorzelniæ, a potem zbu-
dowaì rektyfikacjæ — jednå z dwóch w powiecie, oraz tartak ze skÆadowiskiem drewna
budulcowego, stawy rybne itp. GÆównym ªródÆem dochodów w Dzierzbie byÆa rektyfi-
kacja. W okresie miædzywojennym Dzierzbia zostaÆa doprowadzona do dobrego stanu
gospodarczego, przynoszåc powaºne dochody. Dwór zbudowany w poczåtkach XIX w.,
piætrowy, z portykiem kolumnowym od frontu i duºym tarasem–werandå wychodzåcym
na park byÆ murowany, pokryty czerwonå dachówkå. Wewnåtrz byÆ nowocze¥nie urzå-
dzony, peÆna kanalizacja z Æazienkami, centralne ogrzewanie (torfem), elektryczno¥ì
z wÆasnej elektrowni wodnej o¥wietlajåcej dwór i zabudowania gospodarcze, fabryki
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i budynki administracyjne. Park piæknie poÆoºony, duºy, tarasowo schodzåcy aº do
stawu poro¥niætego czæ¥ciowo trzcinå, zarybionego, gdzie przez caÆy rok mieszkaÆy
dzikie kaczki i ptactwo wodne, czæsto czaple i bekasy, a czasem przelotne Æabædzie
i czarne bociany. Na stawie zawsze byÆa do dyspozycji Æódka, a w zimie sÆuºyÆ caÆej
okolicy (wsi i dworowi) do jazdy na Æyºwach lub saneczkach.

R. L. kochaÆ psy zarówno my¥liwskie, jak i domowe (sky–teriery) pochodzåce z ho-
dowli  sÆawnej  przed wojnå  pani  Haddy Pate, ºony Amerykanina Maurycego Pate,
reprezentanta firmy Packard na Polskæ, który czæsto na lato przyjeºdºaÆ w te okolice
i lubiÆ dyskutowaì z babkå Józefå ze Skórzewskich Kisielnickå, autorkå beletrystycz-
nych ksiåºek z poczåtku XX w. wydawanych pod pseud. „Esteja”. Dom w Dzierzbi
go¥ciÆ wielu ciekawych ludzi. BywaÆa tu czæsto Zofia Kossak–Szatkowska, cioteczna
siostra ºony R. L., rzeªbiarka Zofia Trzciñska–Kamiñska, prof. Wincenty LutosÆawski.
Czasem teº go¥cie z Automobilklubu Warszawskiego, liczna rodzina Minkiewiczów
z Wileñszczyzny, rodziny z Poznañskiego itp. R. L.
przed wojnå zajmowaÆ siæ pracå spoÆecznå w £om-
ºyñskiem. ByÆ wieloletnim prezesem ZZ i radcå
ziemskim. Dobrze dbaÆ o gospodarstwo, rozwijaÆ
przemysÆ i unowocze¥niaÆ maj. Wojna przerwaÆa tæ
dziaÆalno¥ì. W 1939 ewakuowaÆ cenne rzeczy
z Dzierzbi do maj. Zalesie szambelana Józefa Szczu-
ki k. Ostrowi Mazowieckiej. Linia demarkacyjna
miædzy Niemcami i Rosjanami przebiegaÆa przez po-
dwórze Zalesia, ståd teº wszystkie ewakuowane rze-
czy przepadÆy, podobnie jak pozostawione w Dzierz-
bi, która od razu dostaÆa siæ w ræce sowieckie.
W chwili wybuchu wojny pomiædzy Niemcami
a ZSRR oddziaÆ wycofujåcych siæ Kozaków zdoÆaÆ
wysadziì w powietrze i spaliì dwór, budynki fabry-
czne i folwarczne, pozostawiajåc tylko maÆy domek
mieszkalny administracji, jednå stajniæ i oboræ oraz
garaº, wozowniæ, wiatæ i studniæ. Reszta legÆa w rui-
nach, w tym gorzelnia, destylarnia, obora, stajnia,
stodoÆa, owczarnia, spichrz i spalony dwór.

Maj. w l. 1941–1944 znajdowaÆ siæ na terenach
wÆåczonych do Rzeszy i nikt z rodziny nie wracaÆ
w tym czasie do Dzierzbi. Niektórzy administratorzy
z poræki niemieckiej próbowali siæ z R. L. kontaktowaì,
aby mu przedstawiì sytuacjæ maj.

Po wyjeªdzie z Dzierzbi w czasie wojny 1939 ro-
dzina przebywaÆa kolejno w maj. Zalesie Józefa
Szczuki, w maj. Ostroºany Tadeusza Ciecierskiego,
potem na krótko powróciÆa do okupowanej przez Niemców Dzierzbi i ostatecznie wy-
jechaÆa — przed wej¥ciem bolszewików — do maj. Szczawin StanisÆawa Glinki (k. Go-
worowa) i do Warszawy, gdzie juº osiedliÆa siæ na resztæ ºycia, mieszkajåc kolejno przy
ul. Czerwonego Krzyºa 21/23 w mieszkaniu Witolda Czerwiñskiego i Mili Kamiñ-
skiej–Czerwiñskiej, potem przy Brackiej 9 w mieszkaniu naleºåcym do hr. Graºyny
Dzieduszyckiej, która przebywaÆa w tym czasie w Rzædowicach w maj. brata Fortunata
Zdziechowskiego.

Roman Lasocki
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R. L. pracowaÆ w TKZ jako jeden z dyrektorów. ByÆ teº dyr. Fundacji im. £ubieñ-
skich w Warszawie. Równocze¥nie podjåÆ siæ pracy konspiracyjnej jako kierownik orga-
nizacji pod nazwå „Uprawa”, a nastæpnie „Tarcza”, znanej ziemiañskiej organizacji
paramilitarnej zwiåzanej z AK. R. L. nigdy nie powierzaÆ tajemnic „Uprawy” ºadnemu
z czÆonków rodziny, nawet wÆasnym dzieciom, zarówno w czasie okupacji, jak i po
wojnie. Organizacja ta, powstaÆa na przeÆomie l. 1941/1942, ¥wietnie zakonspirowana,
nie doczekaÆa siæ jeszcze gruntownego opracowania. Najwiæcej ¥wiatÆa na efektyw-
no¥ì dziaÆania „Uprawy” — „Tarczy” i kierowniczå w niej rolæ R. L. rzuciÆa ksiåºka
M. íóÆtowskiego Tarcza Rolanda.

W domu przy Brackiej 9 odbywaÆy siæ spotkania konspiracyjne. Wiemy, ºe u R. L.
byÆy spotkania z komendantem Borem–Komorowskim i wiele innych. Maria L. braÆa teº
czynny udziaÆ w pracy konspiracyjnej organizowanej przez Zofiæ Kossak–Szatkowskå
(ukrywajåcå siæ w czasie wojny pod nazwiskiem Zofia Sikorska). Tak narodziÆa siæ
organizacja katolicka Front Odrodzenia Polski, która z czasem zajæÆa siæ pomocå w ukry-
waniu íydów i udzielaniu im finansowego wsparcia. Z tej dziaÆalno¥ci powstaÆa póªniej
„íegota”. Front Odrodzenia Polski wydawaÆ miesiæcznik „Prawda”, którego redaktorami
byli m.in. Witold Bieñkowski, WÆadysÆaw Bartoszewski, a przede wszystkim Zofia Kos-
sak. Maria L. zajmowaÆa siæ kontaktem z drukarniå „Prawdy” i innymi wydawnictwami
katolickimi. DziaÆalno¥ì Zofii Kossak–Szatkowskiej trudno nazwaì dziaÆalno¥ciå kon-
spiracyjnå. ByÆa prowadzona prawie jawnie, a tylko opiece boskiej moºna zawdziæczaì,
ºe na ogóÆ wszyscy jå jako¥ przeºyli.

Po aresztowaniu Zofii Kossak–Szatkowskiej na Pawiak przesyÆano paczki, grypsy,
a nawet komunikanty, a nastæpnie do O¥wiæcimia — w zakamarkach tekturowych opa-
kowañ z ºywno¥ciå przemycano grypsy, a nawet prasæ konspiracyjnå dla Zofii Kossak
i razem z niå aresztowanej „Urszuli”, czyli Marii Tomaszewskiej–PrzyÆuskiej, obecnie
stale zamieszkaÆej w Anglii.

W czasie powstania warszawskiego R. L., który byÆ sanitariuszem przy Szpitalu
Ujazdowskim, zostaÆ razem z nim ewakuowany na Dolny Mokotów, a potem wyprowa-
dzony z Warszawy. Po wyzwoleniu powróciÆ do  Warszawy,  gdzie nadal pracowaÆ

Dwór w Dzierzbi
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w TKZ. ZajmowaÆ siæ m.in. odbudowå budynku TKZ przy ul. Kredytowej 1. Wraz ze
StanisÆawem Milewskim byli ostatnimi dyrektorami TKZ i zostali zmuszeni do przepro-
wadzenia jego likwidacji. R. L. byÆ poszukiwany przez UB, które do koñca nie dowie-
dziaÆo siæ, kto staÆ na czele „Uprawy”. Przez pewien czas do przej¥cia na emeryturæ
pracowaÆ jako inº. w Pañstwowym Przedsiæbiorstwie Robót Komunikacyjnych. ZmarÆ
w Warszawie i zostaÆ pochowany w rodzinnym grobie we wsi Poryte WÆo¥ciañskie
k. Dzierzbi; do Dzierzbi nigdy po wojnie nie wróciÆ.

Po wojnie, po czæ¥ciowej parcelacji, Dzierzbia wchodziÆa w skÆad pañstwowego
kombinatu obejmujåcego maj. Stawiski–Dzierzbia–Korzeniste. OcalaÆe po poºarze
urzådzenia zostaÆy przeniesione do innych fabryk i przemysÆ nie zostaÆ odbudowany.
W l. siedemdziesiåtych reszta ziem ulegÆa parcelacji i obecnie nawet podwórze i w wiæk-
szo¥ci wyciæty park z wysuszonym stawem zostaÆ rozparcelowany i podzielony miæ-
dzy miejscowych rolników. Rozebrany dwór porósÆ kæpami drzew i trudno nawet od-
naleªì ruiny.

Kontakty potomków R. L. z tymi stronami ograniczajå siæ do odwiedzania coraz mniej
licznych znajomych, a takºe grobów rodzinnych poÆoºonych na cmentarzu parafialnym
w Porytem WÆo¥ciañskim (4 km od Dzierzbi).

Lasocka przeºyÆa wraz z córkå Tereså powstanie warszawskie i wyszÆa do Pruszkowa,
skåd wydostaÆa siæ przy pomocy znajomych. Na trasie Warszawa–Kraków w grudniu
1944, w czasie rewizji na stacji w Piotrkowie, gestapo odnalazÆo przy niej laurkæ tajnej
drukarni i aresztowaÆo, mæczåc w Pruszkowie, a nastæpnie w obozie w Ravensbrück.
W stanie agonalnym wywieziona do Szwecji, w ramach akcji pomocy organizowanej
przez hr. Bernadotte, zostaÆa tam uratowana. PowróciÆa w 1946 do Warszawy i poÆåczyÆa
siæ z mæºem, mieszkali do koñca ºycia przy ul. Górno¥låskiej 22. PracowaÆa po wojnie
w Prymasowskiej Bibliotece Dobrej Ksiåºki, a potem do emerytury w Bibliotece Lekar-
skiej. ZmarÆa w wieku 86 lat w dn. 29.06.1986. ZostaÆa pochowana w grobie swojej
matki Józefy ze Skórzewskich Kisielnickiej na cmentarzu Powåzkowskim w Warszawie.

R. L. miaÆ z Annå Mariå z Kisielnickich troje dzieci:
1) Zygmunt (ur. w 1921), prof. P£, chemik; 2) Krzysztof (ur. w 1924), inº. technolog

przemysÆu cukrowniczego; 3) Teresa (ur. 1927), mgr psychologii, dziaÆacz spoÆeczny
harcerstwa i wieloletni pedagog w zakÆadach dzieci trudnych i upo¥ledzonych.
Dok.: M. íóÆtowski, Tarcza Rolanda, Kr. 1989; T. Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy íydom w Warsza-
wie 1942–1945, W. 1982; wspomnienia syna.

Krzysztof Lasocki

LASOCKI MARIAN h. DoÆæga (26.07.1895–17.08.1950), wÆ. maj. Zaskrodzie w pow.
Æomºyñskim. Syn StanisÆawa i Anny z Kurnatowskich. Ur. w maj. Dzierzbia (pow. Æom-
ºyñski).

StanisÆaw Lasocki byÆ wÆ. maj. Dzierzbia i fol. Zaskrodzie. Jego ºona Anna z Kurna-
towskich pochodziÆa z rodziny licznie rozrodzonej w Poznañskiem.

MiaÆ brata → Romana (1893–1964).
M. L. nie ukoñczyÆ szkoÆy ¥redniej. Oº. byÆ z Janinå Kozakowskå (¥lub 24.04.1920).

W 1918 sÆuºyÆ w ºandarmerii polowej. BraÆ udziaÆ w odtransportowaniu misji bolsze-
wickiej Czerwonego Krzyºa do miejscowo¥ci £apy (ówczesna granica RP).

M. L. jako mÆodszy syn otrzymaÆ w spadku po ojcu fol. Zaskrodzie o pow. ok. 300 ha
ziemi ornej i tyleº lasu sosnowego i Æåk. Maj. nie byÆ uprzemysÆowiony, miaÆ sÆabå ziemiæ.
Uprawiano ºyto, pszenicæ, owies, ziemniaki, koniczynæ. Na paræ lat przed II wojnå
¥wiatowå zaczæto na lepszych kawaÆkach uprawiaì rzepak ozimy. Hodowano teº konie,
sprzedawane póªniej jako remonty dla wojska. M. L. byÆ czÆonkiem ZZ w £omºy.
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Poniewaº Zaskrodzie byÆo fol., dom byÆ bardzo skromny, drewniany na podmurów-
ce. Na parterze byÆo 5 pokoi i kuchnia. Na poddaszu dwa maÆe pokoiki. Dom nie posiadaÆ
¥wiatÆa elektrycznego, kanalizacji, telefonu.

We wrze¥niu 1939, po otrzymaniu wiadomo¥ci od wojsk niemieckich, ºe tereny te, po
rzeczkæ Pissæ na mocy porozumienia Niemców i rzådu ZSRR zostanå przekazane Zwiåz-
kowi Radzieckiemu, w dn. 26.09.1939 M. L. wraz z ºonå Janinå i córkå Annå, na dwóch
konnych wozach, opu¥ciÆ maj. i juº do niego nie wróciÆ. Po zajæciu we wrze¥niu 1939
tych terenów przez Armiæ Czerwonå dworek zostaÆ rozebrany. W 1961 z domu pozostaÆy
tylko ¥lady podmurówki i schody. Po wojnie maj. zostaÆ rozparcelowany pomiædzy
sÆuºbæ folwarcznå i okolicznych gospodarzy.

M. L. w czasie okupacji mieszkaÆ w Warszawie. Poczåtkowo pracowaÆ jako robotnik
w sklepie warzywnym przy ul. íurawiej, póªniej zaÆoºyÆ wÆasny sklep tej branºy przy
ul. Poznañskiej. W czasie powstania przebywaÆ wraz z ºonå w piwnicach budynku sådów
na Miodowej, gdzie byÆ przypadkowo ranny od wybuchu bomby, co uchroniÆo go od
wywózki z Pruszkowa do Niemiec. Z Pruszkowa M. L. z ºonå zostali transportem wy-
wiezieni w okolice Radomska, gdzie schronili siæ u rodziny Wielowieyskich w maj. CheÆm-
no. Do Warszawy powrócili w lutym 1945. ZaÆoºyli znów sklep spoºywczy przy ul. Mo-
kotowskiej. Po jego likwidacji M. L. byÆ przez jaki¥ czas magazynierem w maj. SGGW
w Brwinowie.

W 1947, na zlecenie swego brata Romana, M. L. wraz z ºonå gospodarowali w re-
sztówce Górki Wielkie k. Skoczowa Zofii Kossak–Szczuckiej przebywajåcej wtedy
w Anglii. Do Warszawy powrócili w 1949 z powodu choroby M. L. (biaÆaczka). M. L.
pochowany zostaÆ w grobie rodzinnym Lasockich w Porytem.

íona Janina L. (1900–1975) byÆa córkå Ewy z Abramowiczów i Jana Kozakowskich.
Jan Kozakowski przed I wojnå ¥wiatowå dzierºawiÆ (zarzådzaÆ?) maj. Woronince na
Ukrainie. Ok. 1912 Kozakowscy przenie¥li siæ do Warszawy, gdzie Jan Kozakowski
byÆ w RP sædziå Sådu Najwyºszego. Mieszkali przy ul. Okólnik w oficynie przy Biblio-
tece Ordynacji Krasiñskich. Janina zmarÆa w czasie okupacji; oboje maÆºonkowie pocho-
wani zostali na Powåzkach. Janina L. miaÆa brata Jerzego Kozakowskiego, który zginåÆ
w  III powstaniu ¥låskim.

Dzieci: 1) Anna (ur. 1921), w 1947 wyszÆa za måº za Andrzeja Piætkæ, por. AK
(obecnie emerytowany pÆk MO). Anna caÆe ºycie pracowaÆa w BN w Warszawie; syn
Andrzej (ur. 1950), technik elektronik, oº. z WiesÆawå Petlå, córkå gospodarza ze wsi
Wirkowice pod Zamo¥ciem, mieszkajå na Ursynowie majå dwóch synów: Tomasza
(ur. 1976) i Jacka (ur. 1982).
Dok.: J. Rawicz, GeneraÆ Zaruski zaginåÆ..., W. 1953; J. Lasocka, Gawædy i wspomnienia, rps w BN.

Anna Piætka

DRUCKI–LUBECKI HIERONIM ks. h. Druck (2.08.1861–31.12.1919), wÆ. maj.
Nowopole poÆoºonego ok. 30 km od Miñska (w pow. oszmiañskim), literat. Syn Edwina
i Jadwigi z ks. RadziwiÆÆów. Ur. w Nowopolu.

Maj. Nowopole, pierwotnie wÆ. rodziny Szczytów, przeszedÆ w ræce Lubeckich drogå
maÆºeñstwa Krystyny Szczyt–Niemirowicz (1780–1844) z H. D.-L. W maj. byÆ drewnia-
ny dwór o 32 pokojach otoczony 16–hektarowym parkiem i sadem.

H. D.-L. byÆ posÆem do Dumy, czÆonkiem Rady Tow. Rolniczego w Miñsku. Antoni
Kieniewicz w swych wspomnieniach pisze o nim jako o „bardzo mådrym, zdolnym
i wielce uspoÆecznionym dziaÆaczu miñskiej guberni”, a Piotr £ossowski podkre¥la, iº
byÆ znanym dramaturgiem, przychylnym Litwinom. Jego utwór Tak umierali Litwini
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(W. 1910) stanowi pochwaÆæ mæstwa Litwinów w walce z Krzyºakami. H. D.-L. byÆ teº
autorem trzech dramatów (wyd. w 1901): BolesÆawÿmiaÆy, Walgierz WdaÆy, Szatan —
dramat fantastyczny o legendach pogañskich, Trembowla — dramat historyczny o 1675.

H. D.-L. zmarÆ w Warszawie na hiszpankæ. Pochowany na cmentarzu Powåzkowskim.
Oº. z Mariå Annå z Goetzendorf–Grabowskich (ur. 12.07.1861) w maj. rodziców

Katiszyn (pow. oszmiañski), zmarÆå 20.11.1945 w Rakowie.

Mieli czworo dzieci: 1) Maria (12.07.1890 w Porochoñsku na Polesiu – 3.11.1945
prawdopodobnie w Wilnie). Zam. za Priachinem, z którym miaÆa dwóch synów: a) Je-
rzego i b) Jana; 2) Konstanty (ur. 13.03.1893 w Porochoñsku), pÆk kawalerii, mianowany
po¥miertnie gen. brygady. Podczas kampanii wrze¥niowej dowodziÆ Wileñskå Brygadå
Kawalerii wchodzåcå w skÆad Armii „Prusy”. DostaÆ siæ do niewoli sowieckiej, prawdo-
podobnie zginåÆ w Starobielsku. íonaty z Mariå z Krasiñskich (1899–1987), z którå
miaÆ dwie córki: a) Teresæ zam. za Janem Danglem i b) Elºbietæ; 3) Józef (6.09.1897
w Nowopolu – 31.12.1943 w maj. Skirmuntów–Szemetowszczyzna), zamordowany pod-
czas napadu na maj. partyzantów radzieckich z grupy Markowa. Nieºonaty; 4) Krystyna
(23.01.1900 w Nowopolu – 6.05.1921 we wsi Cieleszewicze), zabita przez patrol bolszewic-
ki podczas przechodzenia granicy polsko–sowieckiej. Pochowana w 1926 na cmentarzu
w Rakowie.
Dok.: PSB, t. XVII; R. Aftanazy, MateriaÆy, t. I; A. Kieniewicz, Nad Prypeciå dawno temu. Wspomnienia
zamierzchÆej przeszÆo¥ci, Wr. 1989; P. £ossowski, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko–litewskie
1883–1939, W. 1985.

Teresa Dangel

DRUCKI–LUBECKI ALEKSANDER ks. h. Druck (10.11. 1861–21.11.1926), wÆ. dóbr
BaÆtów w woj. kieleckim. Syn Aleksandra Medarda Franciszka Ksawerego (1827–1908)
i Marii Szemiot h. £abædª (1833–1897), wnuk Franciszka Ksawerego, w l. 1821–1830
ministra skarbu Królestwa Polskiego. Ur. w BaÆtowie w pow. iÆºeckim.

Dwór w Nowopolu Druckich–Lubeckich

101

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 



OdziedziczyÆ po ojcu klucz baÆtowski, naleºåcy do najwiækszych maj. w woj. kielec-
kim — ok. 6550 ha. NaleºaÆa do niego takºe fabryka porcelany w òmielowie, odziedzi-
czona po ojcu, którå sprzedaÆ w 1920 za 8.000.000 marek Bankowi PrzemysÆowemu we

Lwowie. W poszczególnych maj. znajdowaÆy siæ gorzelnia, destylar-
nia, mÆyn parowy i inne obiekty przemysÆowe. Gospodarstwo

prowadzone byÆo za po¥rednictwem administratorów
i rzådców. ZajmowaÆ siæ równieº osobi¥cie gospodar-

stwem, dbajåc o podniesienie poziomu upraw i moder-
nizacjæ maj. ByÆ opiekunem ko¥cioÆów w BaÆtowie
i w okolicznych wsiach. A. D.-L. braÆ udziaÆ w orga-
nizacji ruchu monarchistycznego. Dziæki jego po-
mocy finansowej odbyÆ siæ w Poznaniu w 1925
zjazd Rady Naczelnej Organizacji Monarchistycz-
nej. W poczåtkach sierpnia 1925 powierzono ks.
Aleksandrowi stanowisko prezesa Organizacji Mo-
narchistycznej na terenie b. Kongresówki. Podobnå
dziaÆalno¥ì prowadziÆ na terenie woj. krakowskie-
go. Póªniej, na krótko (do grudnia 1925), zostaÆ
prezesem Zarzådu GÆównego Organizacji Monarchi-
stycznej.

Obok rezydencji w BaÆtowie posiadaÆ paÆacyk
w Warszawie przy ul. Królewskiej 21.

íonaty z Mariå z íurowskich h. Leliwa (¥lub w Kra-
kowie 10.07.1893), córkå Eugeniusza i Cecylii Stem-

pkowskiej h. Suchekomnaty. íona pomagaÆa mu w obowiåzkach gospodarskich, intere-
sowaÆa siæ stanem zdrowia pracowników i sÆuºby, zabezpieczeniem medycznym apte-
czek folwarcznych itp.

Z maÆºeñstwa z Mariå íurowskå pozostaÆo piæcioro dzieci: → 1) ks. Bogdan Marian
(1894–1980); 2) ks. Maria (1895–1979) 1ov. Broel Plater, 2ov. Sobañska, wÆ. maj. Ruda,
(czæ¥ì BaÆtowa), zm. w Belgii; 3) → Ksawery (1898–1960); 4) ks. Aleksandra Róºa
(ur. 1901) 1ov. Czartoryska, 2ov. Potocka. Po wojnie mieszkaÆa w Kanadzie. Dzieci:
a) Natalia i b) Andrzej Czartoryscy; 5) Jadwiga (1903–1988), zakonnica, zm. w Pol-
skiej Wsi.
Dok.: PSB, t. XVII; MBGiHP, t. II i t. VI; J. M. Majchrowski, Ugrupowania monarchistyczne w latach drugiej
Rzeczypospolitej , Wr. 1988; korespondencja i relacje rodziny.

WÆodzimierz Jasieñski

DRUCKI–LUBECKI BOGDAN MARIAN ks. h. Druck (12.11.1894–7.10.1980),
wÆ. maj. MaÆachów, wspóÆwÆ. maj. Brzustowo w pow. opatowskim, rolnik. Syn →
Aleksandra (1861–1926) i Marii z íurowskich h. Leliwa. Ur. w BaÆtowie w pow. iÆºeckim.

Nauki ¥rednie pobieraÆ w Petersburgu i we WrocÆawiu, wyºsze w zakresie prawa rolnego
w Warszawie i we Francji.

OdziedziczyÆ po ojcu maj. rolno–le¥ny (Lasy Wojnowskie) wydzielony z klucza
BaÆtów, nazwany Druck, albo MaÆachów. Ziemie tam byÆy urodzajne (¥redniolekka
glinka), teren pÆaski, miejscami pagórki. Przez pola przepÆywa rzeka Kamienna. B. D.-L.
gospodarowaÆ z rzådcå (p. Krakowskim), uprawiajåc pszenicæ, ºyto, owies, ziemnia-
ki. ByÆa maÆa obora mleczna, konie robocze, zaprzægowe i sportowe. Podstawowy do-
chód  dawaÆy lasy, gÆównie sosnowe z  domieszkå jodÆy. W  lasach liczna wówczas

Franciszek Drucki–Lubecki
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zwierzyna: jelenie, sarny, dziki, zajåce, kuropatwy. Kopalnia rudy ºelaznej, czæ¥ciowo
wyeksploatowana, zostaÆa wydzierºawiona. Podczas okupacji maj. funkcjonowaÆ pra-
wie normalnie.

Po wojnie caÆa rodzina wyjechaÆa do Anglii, gdzie posiadaÆa farmæ koÆo m. Clochester,
a póªniej stajniæ wy¥cigowå koÆo Lambeutu. W 1972 Druccy–Lubeccy wyjechali do
Rodezji, gdzie nabyli farmæ nazwanå „Opatów”. Po przewrocie polityczno–spoÆecznym
w Rodezji przenie¥li siæ do Kalifornii.

B. D.-L. zmarÆ w Kalifornii i zostaÆ tam pochowany.
B. D.-L. po¥lubiÆ Teresæ z ks. Sapiehów z Krasiczyna (20.11.1905 w Krasiczynie –

16.01.1995 w Kalifornii), córkæ WÆadysÆawa i Elºbiety z hr. Potulickich. PosiadaÆa
udziaÆ w paÆacu we Lwowie oraz w fabryce porcelany „ÿwit”. Po ¥mierci mæºa Teresa
D.-L pozostaÆa z dzieìmi w Kalifornii.

Dzieci: 1) Jan Ksawery (ur. 4.10.1932 we Lwowie), lekarz chiropractor, kawaler;
2) Maria Ksawera (ur. 11.05.1941 w MaÆachowie), måº — rtm. Emil Mentel; 3) Elºbieta
Dorota (ur. 6.03.1946 w Cieszynie). Niezamæºna.
Dok.: por. Aleksander Drucki–Lubecki.

Teresa Drucka–Lubecka

DRUCKI–LUBECKI KSAWERY ks. h. Druck (23.03.1898–22.04.1960), wÆ. maj.
BaÆtów w pow. iÆºeckim. Syn → Aleksandra (1861–1926) i Marii z íurowskich h. Leli-
wa. Ur. w BaÆtowie w pow. iÆºeckim.

StudiowaÆ w Odessie, Mannheim i Petersburgu. Po ¥mierci ojca w 1926 w ramach dzia-
Æów rodzinnych objåÆ maj. BaÆtów. Obok kierowania uprzemysÆowionym maj., w którym
byÆy mÆyny, gorzelnia i tartak, wiele czasu po¥wiæcaÆ na dziaÆalno¥ì spoÆecznå, wszech-
stronnå wspóÆpracæ z duchowieñstwem. W czasie okupacji pra-
cowaÆ w Czerwonym Krzyºu. UdzielaÆ pomocy czÆonkom
AK i ukrywajåcym siæ íydom. W paÆacu w BaÆtowie
znalazÆo schronienie wielu uciekinierów wysiedlonych
z róºnych dzielnic Polski. Przede wszystkim jed-
nak kierowaÆ w pow. paramilitarnå organizacjå
„Uprawa”, prowadzownå w Warszawie przez →
Romana Lasockiego. Niemieckie pochodzenie ºo-
ny niejednokrotnie uÆatwiaÆo zaÆatwienie skutecz-
nej interwencji u wÆadz GG. W 1944 Druccy–Lu-
beccy zostali wyrzuceni z maj. przez Niemców,
którzy zakwaterowali tu 300-osobowy batalion.

W  lutym  1928 K. D.-L. po¥lubiÆ hr. Jadwigæ
Karolinæ Oppersdorff  z  Oberglogau (GÆogówek)
(19.10.1904–21.03.1980), córkæ Jana Jerzego ks.
Oppersdorff i Doroty z ks. RadziwiÆÆów z Zegrza.

Po wojnie caÆa rodzina wyjechaÆa do Francji,
a potem do Belgii. K. D.-L. zmarÆ w Brukseli.

Dzieci: 1) ks. Maria Dorota (ur. 11.02.1930), stu-
diowaÆa we Francji, wyjechaÆa do USA w 1952.
Zam. za Francisem Colt de Wolfl.

Ich dzieci: a) Elizabeth Lindsay i syn b) Francis; 2) ks. Maria Róºa (ur. 23.07.1931
w Poznaniu). Måº Robert Philippe Girard (24.11. 1924–6.05.1994). Abs. Ecole des
Sciences Polytechniques. Mieszkali we Francji. Majå trzech synów i córkæ; 3) ks. Jadwi-

Jadwiga Drucka–Lubecka
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ga (ur. 21.04.1935 w Poznaniu). UkoñczyÆa szkoÆæ Sacré Cœur we Francji. Måº Emma-
nuel de Lantsherre (ur. 25.08.1929), licencié en sciences politiques, dziennikarz. Mie-
szkajå w Brukseli. Majå sze¥cioro dzieci; 4) ks. Elºbieta (ur. 23.01.1943 w Warszawie).
Måº Pierre de Sejournet de Rameignies (ur. 1933). Mieszkajå w Belgii. Majå cztery córki;
5) ks. Teresa (ur. 1950 w Paryºu). Niezamæºna.
Dok.: W. Borzobohaty, JodÆa, W. 1988; C. Chlebowski, Pozdrówcie góry ÿwiætokrzyskie, W. 1985; infor-
macje rodzinne.

WÆodzimirz Jasieñski (red.)

DRUCKI–LUBECKI JAN MARIA ks. h. Druck (8.07.1898–12.08.1990), wÆ. maj.:
Teresin w pow. sochaczewskim i Szczuczyn k. Grodna oraz domu w Grodnie przy
ul. Orzeszkowej 24. Syn WÆadysÆawa (1863–1913), wnuka ministra Lubeckiego, i Marii
hr. Zamoyskiej. WÆadysÆaw zostaÆ skrytobójczo zamordowany w parku teresiñskim
21.04.1913. J. D.-L. ur. we Francji w Aix–les–Bains.

MiaÆ trzy siostry: najstarsza 1) ks. Maria wyszÆa za måº za Tomasza ks. Lubomirskie-
go (zm. 1943); 2) ks. Teresa za ZdzisÆawa Tyszkiewicza; najmÆodsza 3) ks. Janina za
Karola Skórzewskiego–Ogiñskiego (zm. 1978).

J. D.-L. uczyÆ siæ w szkole benedyktyñskiej w Ampieforth w Anglii, ale gimn. ukoñ-
czyÆ w Petersburgu; potem rozpoczåÆ studia na UW.

ByÆ gÆæboko religijny, posiadaÆ Æatwo¥ì w nawiåzywaniu kontaktów z otoczeniem,
zjednujåc sobie ºyczliwo¥ì i sympatiæ, kochaÆ przyrodæ, z zamiÆowaniem zajmowaÆ siæ
pszczelarstwem. W 1927 w Grodnie poznaÆ o. Maksymiliana Kolbego. OfiarowaÆ wów-
czas franciszkanom szukajåcym terenu pod klasztor i wydawnictwo, 5 mórg ziemi w Te-
resinie. Potem dodawaÆ stale ziemi, tak ºe w 1939 klasztor posiadaÆ 25 ha.

W 6 dni po wybuchu wojny w 1939 opu¥ciÆ Polskæ, udajåc siæ przez kraje skandynaw-
skie do Francji, potem Portugalii, aº w 1941 dotarÆ do Stanów Zjednoczonych. Tam ºywo
zajmowaÆ siæ sprawami Polski i Polonii. ZaÆoºyÆ wraz z o. Marianem Wójcikiem (b. re-
daktorem naczelnym „MaÆego Dziennika”) Katolickå Agencjæ Prasowå, która informo-
waÆa ¥wiat o sprawach polskich. Po jej likwidacji w 1945 zaÆoºyli Miædzykatolickå
Agencjæ Prasowå, która przekazywaÆa ¥wiatu, a zwÆaszcza spoÆeczeñstwu amerykañskie-
mu wiadomo¥ci o skutkach II wojny ¥wiatowej na terenie Polski. PrzyczyniÆ siæ do
zorganizowania po wojnie Ligi Katolickiej w celu niesienia pomocy Ko¥cioÆowi w Polsce.

J. D.-L. byÆ kawalerem. Po 51 latach nieobecno¥ci powróciÆ do kraju 15.06.1990, aby
zgodnie z ºyczeniem ostatnie chwile spædziì w¥ród franciszkanów w Niepokalanowie.
TrwaÆo to krótko, zmarÆ po dwóch miesiåcach; przed ¥mierciå zdåºyÆ jeszcze odwiedziì
swój maj. w Teresinie.
Dok.: Brat Juwentyn MÆodoºeniec, Jan Maria ks. Drucki–Lubecki, mps w posiadaniu rodziny.

Teresa Dangel

£UNIEWSKI GABRIEL h. £ukocz (25.11.1871–1944), wÆ. maj. Gnojno (pow. Bu-
sko). Syn Erazma i Marii z Bogañskich.

Gnojno odziedziczyli £uniewscy w spadku po kådzieli po Rupniewskich w 1817.
Z tej gaÆæzi £uniewskich wywodzå siæ rodziny w Omiæcinie, Wieniawie, KÆudnie, Bro-
nowicach, MÆodocinie, StrzaÆkowie, Walionach i Koszycach.

Obszar maj. wraz z fol. w 1930 wynosiÆ 616 ha. Dwór to zabytkowy zbór ariañski,
obecnie po parcelacji ziemi, uºytkowany jako zakÆad dla osób niepeÆnosprawnych. G. £.
zarzådzaÆ Gnojnem aº do ¥mierci.
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ZmarÆ w czasie okupacji, a jego ºona Zofia z Pohoreckich h. Sas (¥lub 28.08.1897),
która w 1945 zamieszkaÆa w Kielcach, zmarÆa w 1958.

Dzieci: 1) Erazm (ur. 21.05.1898), rolnik, w czasie okupacji zarzådzaÆ jednym z fol.
naleºåcych do Gnojna. ByÆ ºonaty i miaÆ dzieci; 2) Gabriel (ur. 7.06.1900), kawaler;
3) Elºbieta; 4) Roman (ur. 1906), rolnik, gospodarowaÆ w Gnojnie. Bracia Erazm i Ro-
man wspóÆpracowali z lokalnymi oddziaÆami AK.
Dok.: Spis ziemian, woj. kieleckie, W. 1990; zob. dok. → £uniewski Jan Szczepan.

Henryk £uniewski

£UNIEWSKI JAN SZCZEPAN h. £ukocz (26.12.1873–26.03.1959), wÆ. maj. Omiæ-
cin, ¥piewak operowy. Syn Henryka i Marii z Potkañskich h. Brochwicz. Ur. w rodzinnej
Wieniawie (pow. radomski).

Brat ⇒ Adama MikoÆaja (1868–1941).
W l. 1896–1899 J. £. uczæszczaÆ na studia rolnicze na UJ, które ukoñczyÆ. Po studiach

wyjechaÆ do WÆoch, gdzie uczyÆ siæ ¥piewu i gry na skrzypcach, a nastæpnie wystæpowaÆ
jako ¥piewak operowy w Mediolanie (La Scala) i innych miastach wÆoskich, m.in.
¥piewaÆ ze znanå polskå ¥piewaczkå, Adå Sari (Jadwiga Schayer).

Po powrocie do kraju zakupiÆ w 1912 od ks. Jakuba Gozdka maj. Omiæcin i tam
zamieszkaÆ na staÆe (byÆa to dawna posiadÆo¥ì Stadnickich). W 1926 maj. miaÆ 418 ha,
w tym 186 ha lasów. J. £. unowocze¥niaÆ i rozwijaÆ gospodarstwo: zaÆoºyÆ zarodowå
hodowlæ krów, uprawiaÆ chmiel i rzepak. Dwór
w Omiæcinie to paÆac klasycystyczny z XIX w. za-
liczony do zabytków grupy drugiej. ByÆ to muro-
wany budynek piætrowy z dachem czterospado-
wym. W 1962 byÆa tu jeszcze szkoÆa. Po kilku
latach niewÆa¥ciwego uºytkowania i braku remon-
tów w 1969 rozebrano mury i obecnie nie ma ¥ladu
ani po dworze, ani po budynkach dworskich. Dom
byÆ otoczony piæknym parkiem starodrzewów na
obszarze 10-12 ha, który równieº ulegÆ zniszczeniu.

J. £. dn. 15.09.1917 w kaplicy Zygmuntowskiej
w Krakowie za¥lubiÆ Wandæ BronisÆawæ Brzozow-
skå h. Korab, ur. 13.09.1888. Obydwoje gospoda-
rowali w Omiæcinie. Wanda £. oprócz prowadze-
nia gospodarstwa domowego zajmowaÆa siæ ogro-
dem warzywnym, sadem i drobiem. £uniewscy
naleºeli do ZZ, J. £. byÆ sædziå pokoju w Wolano-
wie, organizatorem i dziaÆaczem Kasy Stefczyka
oraz opiekunem miejscowej szkoÆy powszechnej.

W pierwszym roku okupacji niemieckiej £uniewscy zapewnili utrzymanie i mieszka-
nie 2 rodzinom Polaków wysiedlonych z Gdyni i 2 osobom wysiedlonym z Wielkopolski.
W jesieni 1940 J. £. zostaÆ aresztowany przez Niemców (przebywaÆ 2 miesiåce w aresz-
cie). Maj. natychmiast zarekwirowano na Liegenschaft. Wandæ £. wraz z dzieìmi i sio-
strå wyrzucono z dworu i przesiedlono na wie¥ do mieszkania rolnika, którego przyÆapa-
no na nielegalnym uboju ¥wini. Wandzie £. pozwolono zabraì z domu tylko czæ¥ì rzeczy
osobistych i kilka niezbædnych mebli. Do koñca okupacji £uniewscy mieszkali na wsi
w Omiæcinie w bardzo ciæºkich warunkach materialnych. Dzieci otrzymaÆy nakaz pracy
w maj. Omiæcin. Pracowali jako fornale, robotnicy rolni i ogrodowi, przy wyræbie lasu,

Jan £uniewski
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zarabiajåc na ºycie swoje i rodziców. W 1945 w czasie natarcia armii radzieckiej na
ustæpujåcych Niemców ekrazytowa kula raniÆa w rækæ J. £.; wpÆynæÆo to na trwaÆe
pogorszenie jego zdrowia. W  l. 1944–1945 Niemcy ogoÆocili Omiæcin z inwentarza
i wszystkich mebli dworskich.

Wiosnå 1945 pola uprawne i Æåki maj. Omiæcin zostaÆy rozparcelowane w caÆo¥ci,
a las upañstwowiony. J. £. z rodzinå musiaÆ przeprowadziì siæ do Radomia, gdzie
pozbawieni ¥rodków do ºycia natychmiast podjæli pracæ. J. £. zmarÆ i pochowany zostaÆ
w Radomiu. íona Wanda £. pracowaÆa jeszcze przez kilka lat w sekretariacie szkoÆy
podstawowej i gimn. ZmarÆa 20.01.1975 i równieº zostaÆa pochowana obok mæºa na cmen-
tarzu w Radomiu.

Dzieci: 1) Anna Danuta (ur. 26.02.1919) uczæszczaÆa do szkoÆy w Mariówku k. Opoczna,
a nastæpnie do gimn. w Radomiu, gdzie zdaÆa maturæ w 1937. Do koñca 1940 pomagaÆa
rodzicom w Omiæcinie. 1941–1945 pracowaÆa jako robotnica w ogrodzie. Po przeniesie-
niu siæ do Radomia pracowaÆa kolejno jako pomoc dentystyczna w SpóÆdzielczej Przy-
chodni Dentystycznej, w biurze ZakÆadu Ubezpieczeñ SpoÆecznych, nastæpnie jako bib-
liotekarka w Wyºszej Szkole Inºynieryjnej w Radomiu do 69. roku ºycia. Obecnie
emerytka, mieszka nadal w Radomiu. Nie wyszÆa za måº; 2) Henryk Jan (ur. 30.01.1922)
uczæszczaÆ przed II wojnå ¥wiatowå do gimn. w Radomiu i Kozienicach. W czasie
okupacji w l. 1939–1940 uczyÆ siæ w domu w Omiæcinie. 1941–1942 pracowaÆ w maj.
jako pracownik fizyczny, fornal i robotnik przy wyræbie lasu. Poniewaº groziÆa mu
przymusowa praca o rygorze obozowym, wyjechaÆ z Omiæcina i ukrywaÆ siæ, pracujåc
jako praktykant w maj. krewnych Roguskich w Koszycach (pow. opatowski). NawiåzaÆ
tam kontakt z miejscowå komórkå organizacyjnå NSZ i naleºaÆ do nich pod pseud.
„Ursus”. W lecie 1944 zostaÆ wcielony do Brygady ÿwiætokrzyskiej NSZ pod dowódz-
twem pÆk. „Kmicica” w oddziale „Dymszy” i braÆ udziaÆ w walkach przeciw Niemcom
w rejonie Piñczów–Skalbmierz. Wobec groªby nadciågajåcej armii radzieckiej oddziaÆ
zostaÆ czæ¥ciowo rozwiåzany, Henryk powróciÆ do Koszyc, a nastæpnie do Omiæcina
(byÆ obecny w obydwu maj. przy parcelacji). W obawie przed represjami, jako syn
„obszarnika” i partyzant NSZ wyjechaÆ na Pomorze, gdzie znalazÆ zatrudnienie w two-
rzåcych siæ Pañstwowych ZakÆadach Hodowli Ro¥lin, pracujåc kolejno w Stacji Hodowli
Ro¥lin w Kopytkowie, Kurowie i Celbowie (woj. gdañskie). W tym czasie ukoñczyÆ

Dwór w Omiæcinie
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wieczorowe gimn. i liceum ogólnoksztaÆcåce oraz w 1947 zdaÆ  maturæ w Pucku.
W l. 1947–1951, pracujåc studiowaÆ w Poznaniu na UAM na Wydz. Rolnictwa i uzyskaÆ
stopieñ inº. rolnika i mgr. nauk agrotechnicznych. W l. 1953–1963 pracowaÆ w Stacji
Hodowli Ro¥lin „Aleksandrówka” w Nowym Såczu, gdzie zostaÆ zastæpcå dyr. do spraw
hodowli ro¥lin. Od 1963 pracowaÆ jako naczelny hodowca przedsiæbiorstwa Gdañskiej
Hodowli Ziemniaka, a nastæpnie Gdañskiego Przedsiæbiorstwa Hodowli Ro¥lin i Nasien-
nictwa z siedzibå w Gdañsku, bædåc zastæpcå dyr. w tym przedsiæbiorstwie. W 1972
uzyskaÆ stopieñ dr. nauk rolniczych na Wydz. Rolniczym AR w Poznaniu, w 1986
uzyskaÆ I stopieñ specjalizacji zawodowej inº. NOT–SITR (Stowarzyszenie Inºynierów
i Techników Rolnictwa), a w 1987 II stopieñ specjalizacji zawodowej. Po przej¥ciu na
emeryturæ w koñcu 1987 zrezygnowaÆ ze stanowiska zastæpcy dyr., lecz nadal kierowaÆ
pracami hodowlanymi w podlegÆych przedsiæbiorstwu stacjach jako naczelny hodowca.
W zwiåzku z posiadanå wiedzå teoretycznå i praktycznå pracowaÆ spoÆecznie w róºnych
komisjach i sekcjach fachowych na szczeblu centralnym oraz w radach naukowych
instytutów branºowych (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro¥lin, Instytut Ziemniaka).
Jest wspóÆautorem  kilku odmian ziemniaka (Aba, Bliza, Era,  Ceza, Darga,  Glada,
Olsztyñskie), a takºe gÆównym autorem ksiåºki Hodowla ziemniaka w Polsce w latach
1850–1985 oraz autorem wielu fachowych artykuÆów w  czasopismach  rolniczych.
OtrzymaÆ wiele odznaczeñ pañstwowych (Krzyº Kawalerski Odrodzenia Polski), resor-
towych, regionalnych i dyplomów, byÆ wieloletnim dziaÆaczem Stowarzyszenia Inºynie-
rów i Techników Rolnictwa NOT, peÆniÆ funkcjæ przewodniczåcego koÆa w pow. Nowy
Såcz, byÆ czÆonkiem zarzådów wojewódzkich w Krakowie i Gdañsku, przewodniczå-
cym wojewódzkiej Sekcji Hodowli Ro¥lin i Nasiennictwa w Gdañsku, rzeczoznawcå
i konsultantem. Henryk £. po¥lubiÆ w 1954 Elºbietæ Mariæ (ur. 30.10.1925 w Toruniu)
z d. Prüffer. Z tego maÆºeñstwa urodzili siæ synowie: a) Tadeusz Ryszard (ur. 3.03.1955),
ukoñczyÆ I Liceum OgólnoksztaÆcåce w Gdañsku oraz studia wyºsze na Wydz. Humani-
stycznym UG, uzyskujåc w 1979 stopieñ mgr. nauk humanistycznych. W l. 1979–1991
pracowaÆ w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie. Od 1991 jest nauczycie-
lem w szkole podstawowej w miejscowo¥ci Urle k. £ochowa. 1988 oº. z Wiolettå Bodzon
(ur. 5.11.1962 w Otwocku), b) Adam Tomasz (ur. 18.07.1968) ukoñczyÆ Liceum Ogólno-
ksztaÆcåce i policealne studium zawodowe w specjalizacji ksiægarstwa w Sopocie i po odby-
ciu sÆuºby wojskowej w 1993 rozpoczåÆ pracæ w ksiægarni w Gdañsku; 3) Jan Antoni (3.07.
1925–21.11.1988). UczæszczaÆ przed wojnå do gimn. w Kozienicach, nastæpnie w l. 1939–
1941 uczyÆ siæ w domu w Omiæcinie. W l. 1941–1945 pracowaÆ w Omiæcinie (Liegen-
schaft) jako robotnik. ByÆ ºoÆnierzem AK P.P. Ziemi Radomskiej pod pseud. „Bocian”.
Po wojnie ukoñczyÆ gimn. w Radomiu i zdaÆ maturæ w 1947. W l. 1947–1949 studiowaÆ
w Poznaniu w Wyºszej Szkole Ekonomicznej. W czasie studiów zachorowaÆ psychicz-
nie. ZmarÆ w zakÆadzie psychiatrycznym, jest pochowany w Radomiu w grobie rodziców.
Dok.: Boniecki, Herbarz, t. XVI, z. IV; Spis szlachty Królestwa Polskiego, W. 1851; Katalog zabytków pow.
radomskiego, t. 3, z. 10, W. 1961; P. Wollenberg, Gdzie jest paÆac? „SÆowo ludu” 1969, nr 503; B. Kaczyñski,
Dzikie orchidee, W. 1988; W. Borzobohaty, „JodÆa”, W. 1988; S. DoÆæga Cieszkowski, £uniewscy herbu £ukocz,
P. 1902.

Anna Danuta £uniewska, Henryk £uniewski

£UNIEWSKI STANIS£AW CYRYL h. £ukocz (7.07.1897–1984), wÆ. maj. KÆudno
w pow. radomskim. Syn ⇒ Adama MikoÆaja (1868–1941) i Anny Karoliny z Koªmiñ-
skich h. Poraj. Ur. w Wieniawie.

Rodzeñstwo: 1) → Ludomir Marian (1899–1941); 2) → Jerzy Andrzej(1903–1992);
3) Adam (1868–1941); 4) Maria Karczewska.
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W dzieciñstwie pobieraÆ naukæ w domu w Wieniawie, a nastæpnie uczæszczaÆ do szko-
Æy prowadzonej przez ks. Jana Gralewskiego w Starej Wsi niedaleko Warszawy, potem
w Suchorowie k. JarosÆawia. Wyºsze klasy przeniesione zostaÆy ze wzglædów politycz-
nych do zaboru austriackiego; po wybuchu I wojny ¥wiatowej szkoÆæ przeniesiono
z powrotem do Starej Wsi. UczyÆ siæ teº gry na skrzypcach, rysowaÆ i malowaÆ sceny
batalistyczne.

Po zajæciu Wieniawy przez Niemców, a potem przez Austriaków, wraz z matkå i ro-
dzeñstwem wyjechaÆ na Podole i Ukrainæ do rodziny; w Kijowie uczæszczaÆ do polskiej
szkoÆy handlowej i tam zdaÆ maturæ. Po wej¥ciu Niemców i Austriaków do Kijowa
powróciÆ z rodzinå do kraju. W 1918 zapisaÆ siæ na Wydz. Rolniczy UJ. NiedÆugo jednak

studiowaÆ, gdyº wståpiÆ do formacji studenckich polskich siÆ zbrojnych organizowanych
przez gen. BolesÆawa Rojæ i zostaÆ zaliczony do 1 P. UÆ. Krechowieckich z gÆównå
kwaterå w Wolbromiu pod Olkuszem; po roku zostaÆ przeniesiony do Warszawy do pracy
w komisjach wojskowych. Po zwolnieniu z wojska kontynuowaÆ studia rolnicze na UJ,
po ich ukoñczeniu w 1924 objåÆ otrzymany od ojca maj. KÆudno (371 ha, w tym 90 ha
stawów rybnych). W 1925 po¥lubiÆ kuzynkæ Annæ Róºyckåh. Rola (ur.1899). ÿlubodbyÆ
siæ w Warszawie w kaplicy Przytulisko ss. skrytek. Dworek w KÆudnie zostaÆ wybudo-
wany w 1925 przez S. £. Na budowæ zostaÆy wykorzystane 100–letnie dæby z wÆasnego
lasu z dorzecza Radomki. Dworek do tej pory istnieje.

S. £. ze wzglædu na sÆabå wówczas dochodowo¥ì rolnictwa podejmowaÆ róºne inicja-
tywy gospodarcze. Poza prowadzeniem maj. miaÆ sklep z produktami rolnymi w Rado-
miu i sklep z rybami w Warszawie, do spóÆki z kolegå zaÆoºyÆ fermæ w Angoli. Wszyst-
kie te przedsiæwziæcia zakoñczyÆy siæ niepowodzeniem. ZamiÆowany my¥liwy, byÆ wy-
borowym strzelcem. LubiÆ majsterkowanie i nowo¥ci techniczne; jeden z pierwszych na
wsi miaÆ radio, byÆ motocyklistå i automobilistå. Przez pewien czas peÆniÆ spoÆecznie
z wyboru funkcjæ wójta w gm. Wieniawa , lubiany i powaºany przez wÆo¥cian.

W 1939 jako rezerwista (sierºant z cenzusem) zostaÆ zmobilizowany, walczyÆ z Niem-
cami, w koñcu dostaÆ siæ do niewoli sowieckiej. UdaÆo mu siæ uciec z transportu kolejo-
wego, wywoºåcego jeñców w gÆåb Rosji. DotarÆ do Wilna, gdzie u krewnych przebraÆ siæ
w cywilne ubranie i ukrywaÆ do przyj¥cia tam Niemców w 1941. WróciÆ do GG do
Warszawy, gdzie byÆa juº ºona z dzieìmi.

Dwór w KÆudnie
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W czasie okupacji przez pewien czas maj. KÆudno zajmowaÆa siæ ºona, ale w 1941
Niemcy wÆåczyli czæ¥ì pow. radomskiego do poligonu dla potrzeb Luftwaffe i wszyst-
kich Polaków z tego terenu wysiedlili. íona z dwoma starszymi synami przeniosÆa siæ do
Warszawy i wraz z bratowå prowadziÆa sklep. Starsi synowie uczæszczali w Warszawie
na komplety tajnego nauczania o programie gimn., a potem studiów wyºszych. NajmÆod-
szy syn Ryszard byÆ w maj. Opatkowice w pow. jædrzejowskim u rodziców matki.

S. £. pracowaÆ w Warszawie. Zatrzymany przez Niemców w 1943 zostaÆ wywieziony
na roboty do Berlina do sprzåtania gruzów po bombardowaniach aliantów, a potem zostaÆ
przeniesiony do obozu pracy w Norwegii. Ryzykujåc ºyciem, uciekÆ do Szwecji w 1944.
Ze Szwecji porozumiaÆ siæ z bratem Adamem, który mieszkaÆ na staÆe w Brazylii w Rio
de Janeiro. PrzesÆane przez brata pieniådze umoºliwiÆy mu wyjazd do Brazylii w 1945.
PracowaÆ tam do koñca ºycia, tam teº malowaÆ, podobno dobrze. ZmarÆ w domu starców.

Maj. KÆudno jest obecnie w posiadaniu PGR, gdzie nadal jest prowadzony chów ryb.
íona Anna po powstaniu warszawskim zostaÆa wysÆana do obozu w Ravensbrück,

a potem w Oranienburgu. Po powrocie do kraju schorowana, w bardzo ciæºkich warun-
kach, musiaÆa pracowaì na utrzymanie swoje i najmÆodszego syna. ZmarÆa w 1969
i zostaÆa pochowana w Warszawie.

Synowie: 1) Edward (1926–1944). W czasie okupacji uczyÆ siæ na tajnych komple-
tach, ºoÆnierz AK, zginåÆ w powstaniu warszawskim, walczåc o Dom Akademicki na
placu Narutowicza; 2) Zygmunt (1928–1944) podzieliÆ losy brata, walczåc takºe o Dom
Akademicki; 3) Ryszard (ur. 1934) w czasie wojny wychowywany byÆ u rodziców matki
w maj. Opatkowice. Po wojnie razem z matkå zamieszkaÆ w Warszawie, gdzie ukoñczyÆ
studia wyºsze. PracowaÆ w Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie, obecnie jest na eme-
ryturze. Oº. z Krystynå Niemczynowicz; po jej tragicznej ¥mierci w wypadku samocho-
dowym oºeniÆ siæ z Krystynå Gogolewskå. Nie mieli potomstwa.
Dok.: Biografia S. £. opracowana na podstawie mps wspomnieñ otrzymanego od Jerzego £uniewskiego, brata
StanisÆawa, wÆasne notatki i drzewo genealogiczne rodziny £uniewskich prowadzone przez Grzegorza i Hen-
ryka £uniewskich.

Henryk £uniewski

£UNIEWSKI LUDOMIR MARIAN h. £u-
kocz (11.08.1899–4.1941) zarzådzajåcy maj. ojca
Wieniawa w pow. radomskim. Syn ⇒ Adama Mi-
koÆaja (1868–1941) i Anny Karoliny z Koªmiñ-
skich h. Poraj. Ur. w Wieniawie.

Rodzeñstwo: 1) → StanisÆaw Cyryl (1897–
1984); 2) → Jerzy Andrzej (1903–1992); 3) →
Adam (1868–1941); 4) Maria Karczewska.

L. £. pierwsze nauki otrzymaÆ od nauczycielek
w  domu rodzinnym,  potem uczyÆ  go p. MaÆek
w Radomiu. Dalsze nauki do 1915 pobieraÆ
w szkole ks. Jana Gralewskiego w Starej Wsi. ByÆ
utalentowany w malarstwie i muzyce, graÆ na wio-
lonczeli i fortepianie. W czasie I wojny ¥wiatowej,
ze wzglædu na zbliºajåcy siæ front, jego matka
z dzieìmi wyjechaÆa do swojego brata Koªmiñ-
skiego do maj. Zharki na Podolu. Wraz ze starszym
bratem uczæszczaÆ do polskiej szkoÆy handlowej Ludomir £uniewski
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w Kijowie i ukoñczyÆ jå na przeÆomie l. 1917–1918 ze ¥wiadectwem dojrzaÆo¥ci. Po
powrocie do kraju zapisaÆ siæ na Wydz. Rolniczy UJ w Krakowie. Krótko studiowaÆ, bo
z kolegami zapisaÆ siæ do akademickich oddziaÆów wojskowych formowanych przez gen.
BolesÆawa Rojæ. Na skutek reorganizacji WP, przydzielono go do 1 P. UÆ. Krechowiec-
kich, który swojå bazæ organizacyjnå miaÆ wówczas w Wolbromiu k. Olkusza. W tej
formacji braÆ udziaÆ w licznych potyczkach. Z wojska wyszedÆ w randze ppor. Zdemobi-
lizowany w 1922, zapisaÆ siæ na Wyºsze Kursy Ziemiañskie im. Jerzego Turnaua we
Lwowie, które ukoñczyÆ z dyplomem. Praktykæ rolniczå po studiach odbyÆ w maj. Bro-
nowice i Sarnów (pow. PuÆawy) u braci Herniczków (zob. biogram ⇒ Marian Ignacy
Kazimierz). W 1924 ojciec, który peÆniÆ funkcjæ prezesa Dyrekcji GÆównej TKZ powie-
rzyÆ L. £. administracjæ maj. Wieniawa (626 ha z fol. JabÆonica). We wrze¥niu 1925
w Warszawie w kaplicy ss. kanoniczek przy placu Teatralnym odbyÆ siæ ¥lub L. £. z Irenå
Rakowskå (ur. 29.04 .1900) ze Skibieniec k. BiaÆej Cerkwi. Po ¥lubie mÆodzi zamieszkali
w Wieniawie. Maj. Wieniawa byÆ dobrze wyposaºony, ale przez walki frontowe nieco
zniszczony. Czæ¥ì pól byÆa zmeliorowana, w gospodarstwie wprowadzona byÆa jedna
z pierwszych w Radomskiem mechanizacja uprawy (traktor), caÆy transport dokonywa-
ny byÆ samochodami ciæºarowymi. Prowadzono bardzo intensywnå uprawæ zbóº, uzy-
skujåc wysokie plony np. prosa, byÆy teº plantacje chmielu. Produkcja zwierzæca byÆa
prowadzona na wysokim poziomie: obora krów dojnych rasy nizinnej czarno–biaÆej
(„holenderek”), chlewnia rasy wysokiej angielskiej, chów koni na remonty (póÆkrwi
angielskiej i czystej arabskiej). Gospodarstwo byÆo uprzemysÆowione: gorzelnia, pÆatkar-
nia, mÆyn, serownia. Irena £. nadzorowaÆa produkcjæ: warzyw, owoców, szkóÆkæ drzew
owocowych, pasiekæ, drób. CzuwaÆa nad utrzymaniem piæknego parku ze starodrzewem.
Czasy kryzysu w l. dwudziestych odbiÆy siæ, jak wszædzie, ujemnie na kondycji maj.

L. £. byÆ zamiÆowanym koniarzem–kawalerzystå, ale i automobilistå, jego pasjå byÆy
szkice obrazów o tematyce batalistycznej oraz z motywami koni i eleganckich pañ.
Dowodem uznania byÆo powierzenie mu wykonania ilustracji do ksiåºki historycznej
Walerego Przyborowskiego na zlecenie wydawcy. L. £. graÆ równieº bardzo dobrze
w tenisa.

W 1939 L. £. zostaÆ powoÆany do wojska. WalczyÆ na Lubelszczyªnie, wycofaÆ siæ
wraz z dowodzonym oddziaÆem na tereny wschodnie kraju. ZostaÆ ze swoim oddziaÆem
otoczony i rozbrojony przez wojska sowieckie, a nastæpnie wywieziony do Kozielska
i Katynia. W czasie transportu kolejowego jeñców zdoÆaÆ donie¥ì o swoim losie, wyrzu-
cajåc z wagonu karteczkæ, a ºyczliwi ludzie odesÆali jå ºonie. W Katyniu zostaÆ bestial-
sko zamordowany, o czym ºona i rodzina dowiedziaÆa siæ z prasy okupacyjnej po zajæciu
tych terenów przez Niemców; byÆ jednym z tych, których zidentyfikowaÆa komisja
odkopujåca groby.

W 1940 ºonæ Irenæ z dzieìmi i te¥ciami, Adamem i Annå wysiedlili Niemcy, two-
rzåc w tym rejonie poligony ìwiczebne dla lotnictwa. Przez pewien czas caÆa rodzina
mieszkaÆa w JabÆonicy k. Wieniawy po drugiej stronie rzeki Radomki, stanowiåcej
granicæ poligonu. Nie majåc ºadnych moºliwo¥ci egzystencji, przenie¥li siæ do
Warszawy, gdzie mieszkali przez caÆå okupacjæ i przeºyli tragediæ powstania war-
szawskiego.

Dla utrzymania rodziny w czasie wojny Irena £. wraz ze szwagierkå prowadziÆy
zakÆady mody i szycia w Warszawie. Po wojnie pozostaÆa nadal w Warszawie, a majåc
juº znajomo¥ci w branºy, zostaÆa czÆonkiem–zaÆoºycielem i pracownikiem SpóÆdzielni
Pracy RækodzieÆa Artystycznego „Sztuka Moda”.

ZmarÆa 8.04.1985 i zostaÆa pochowana w Warszawie.
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Czæ¥ì stara dworu w maj. Wieniawa w czasie dziaÆañ wojennych zostaÆa spalona,
reszta rozebrana, park ze starodrzewem wyciæty. CaÆa ziemia zostaÆa rozparcelowana.
PozostaÆy liczne pamiåtki rodzinne £uniewskich i Potkañskich w miejscowym ko¥ciele
i na cmentarzu. Gminny O¥rodek Kultury zorganizowaÆ Izbæ Pamiæci w Wieniawie,
w której umie¥ciÆ równieº wspomnienia i zdjæcia L. £.

£uniewscy mieli 2 synów: 1) Bohdan (ur. w 1926 w Wieniawie) ukoñczyÆ w Warsza-
wie szkoÆæ ¥redniå i studia rolnicze na SGGW. PracowaÆ w Ministerstwie Handlu Zagra-
nicznego w Wydz. Drobnego Inwentarza, aº do przej¥cia na emeryturæ. OºeniÆ siæ
22.10.1949 z Tereså Czudowskå, lekarzem stomatologiem; mieli syna Tomasza
(ur. 1952), który mieszka na staÆe w Szwecji. Bohdan rozszedÆ siæ z ºonå; 2) ZdzisÆaw
(ur. w 1930 w Wieniawie) ukoñczyÆ szkoÆæ ¥redniå i studia na PW. Oº. z Alinå Maru-
szewskå; ich dzieci: a) Krzysztof (ur. 1954) oº. z WiesÆawå Rusinek, córka Agnieszka
(ur. 1977); b) Ewa (ur. 1957) zam. za Andrzejem Orlikiem, obydwoje pracujå w Warszawie.
Dok.: Wspomnienia Jerzego £uniewskiego z 1986, mps; Lista katyñska; wspomnienia autora.

Henryk £uniewski

£UNIEWSKI JERZY ANDRZEJ h. £ukocz (10.11.1903–30.03.1992), administro-
waÆ wydzierºawionymi od Stefana Helbicha maj. rybnymi: Broszków–Stawy i Kownaty
w pow. siedleckim. Syn ⇒ Adama MikoÆaja (1868–1941) i Anny Koªmiñskiej h. Poraj.
Ur. w Wieniawie.

Rodzeñstwo: 1) → StanisÆaw Cyryl (1897–1984); 2) → Ludomir Marian (1899–
1941); 3) Adam; 4) Maria Karczewska.

We wczesnym dzieciñstwie mieszkaÆ z rodzicami w Warszawie i chodziÆ do przed-
szkola. Od jesieni 1913 zapisany zostaÆ do szkoÆy ks. Jana Gralewskiego w Starej Wsi,
dodatkowo braÆ lekcje gry na fortepianie. Przed zbliºajåcym siæ frontem wraz z matkå
i rodzeñstwem wyjechaÆ do rodziny na wschód do Bronowic, potem do Zharka na Podolu
do brata matki w pow. latoszyñskim. Byli tam ok. 3 lat oddzieleni od ojca liniå frontu
I wojny ¥wiatowej. ZastaÆa ich tam rewolucja, uciekli do Winnicy, gdzie przebywali caÆy
rok, J. £. uczyÆ siæ u nauczycielek Polek. Nastæpnie, po zdaniu egzaminu do III kl.
w Kijowie, uczæszczaÆ tam do szkoÆy. Jako 13-letni chÆopak, chcåc ulºyì rodzinie w ciæº-
kiej sytuacji, postanowiÆ uciec z kolegå przez front do ojca. Wyprawa siæ nie udaÆa.
W 1918 po wielu przygodach J. £. z rodzinå powróciÆ do Wieniawy, gdzie oczekiwaÆ ich
ojciec. Po powrocie oddano go do szkoÆy ks. Jana Gralewskiego, która wówczas mie¥ciÆa
siæ w „Zaciszu” w Sulejowie. Dalsze nauki J. £. pobieraÆ w Krakowie (V kl.) w szkole
realnej. ByÆ zapalonym my¥liwym i w czasie wakacji w Wieniawie chodziÆ ze starszymi
polowaì. ByÆ równieº zamiÆowanym automobilistå, zrobiÆ prawo jazdy I kategorii. Wo-
bec narastajåcego niebezpieczeñstwa bolszewickiego J. £. chciaÆ dostaì siæ na ochotnika
do wojska. MiaÆ wtedy tylko 16 lat i byÆ drobnej budowy. StawaÆ na komisjæ dwa razy,
w koñcu wykorzystaÆ znajomo¥ci i zostaÆ przyjæty do wojsk zmotoryzowanych 72 p. p.
w Radomiu. Jako mÆodociany peÆniÆ sÆuºbæ wartowniczå, po 2 tygodniach przydzielono
go do 3. kolumny zapasowej w Czæstochowie. W momencie krytycznym wojny, gdy
nasza armia szykowaÆa siæ do kontruderzenia, a wróg byÆ pod Warszawå, i pod Rember-
towem toczyÆy siæ silne boje, J. £. jeªdziÆ w konwojach kolejowych materiaÆów pædnych
z rafinerii Dziedzice–Czechowice przez Czæstochowæ w kierunku Warszawy. Jako naj-
mÆodszy w kolumnie i jeszcze uczeñ, wcze¥nie zostaÆ zdemobilizowany w stopniu star-
szego ºoÆnierza i jako ochotnik otrzymaÆ medal pamiåtkowy „StanåÆ w potrzebie”. Po
powrocie z wojska wróciÆ do szkoÆy w Krakowie, ukoñczyÆ jå po roku, rozpoczåÆ studia
w Akademii Handlowej w Krakowie.
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Ojciec J. £. powierzyÆ mu zajmowanie siæ handlem i finansami maj. Wieniawa,
KÆudno i JabÆonica (ok. 1000 ha). Brat Ludomir kierowaÆ gospodarstwem Wieniawy
i JabÆonicy, a drugi brat StanisÆaw prowadziÆ gospodarstwo rybne KÆudno. Wg ojca Ada-
ma £. ta wspólna gospodarka miaÆa usprawniì zarzådzanie. J. £., który w przyszÆym
podziale maj. miaÆ otrzymaì JabÆonicæ, wybudowaÆ sobie tam dom mieszkalny. J. £. byÆ
radioamatorem i wraz z kolegå montowaÆ aparaty radiowe; posiadaÆ teº maÆe przedsiæ-
biorstwo przewozowe.

W dn. 3.01.1931 J. £. oºeniÆ siæ z Helenå Helbich z såsiedniego maj. Konary, najstar-
szå córkå Józefa i Ireny z Mokiejewskich. ÿlub odbyÆ siæ w Mniszku, parafii panny
mÆodej. Po ¥lubie te¥ì J. £. zaproponowaÆ mu administracjæ dzierºawionych maj. w Sied-
leckiem od brata Stefana Helbicha, to jest: Broszków–Stawy i Kownaty. Gospodarstwa
byÆy rybackie, posiadaÆy ok. 500 ha, w tym tylko 18 ha gruntów ornych. Od 1.04.1931
J. Helbich przejåÆ dzierºawæ tych maj., J. £. ukoñczyÆ rybacki kurs specjalistyczny u prof.
Staffa. W 1932 niespodziewanie zmarÆ Stefan Helbich, sytuacja siæ skomplikowaÆa, ale
utworzono SpóÆkæ WÆa¥cicieli Broszków–Stawy, która na licytacji TKZ wykupiÆa maj.
íona J. £. zostaÆa wspóÆwÆ. w niewielkim procencie, w 1938 byÆa juº wÆa¥cicielkå 54%
Broszkowa. J. £. podpisaÆ umowæ na administrowanie wspólnego maj. Broszków; po
ukoñczeniu prac wodno–melioracyjnych maj. ten byÆ jednym z lepszych ¥ródlådowych
obiektów rybackich; dostarczano ryby do Warszawy oraz sprzedawano ryby obsadowe.
W czasie okupacji administracja niemiecka nadzorowaÆa dziaÆalno¥ì gospodarstwa, ale
zarzådcå na miejscu byÆ J. £. Wraz z ºonå pomagaÆ on wysiedlonym w te okolice
Polakom z Poznañskiego, jak równieº licznej rodzinie w Warszawie. Wobec poÆoºenia
geograficznego przy linii kolejowej na wschód, Broszków w czasie okupacji byÆ naraºo-
ny na ciågÆe utarczki grup partyzanckich z ochronå kolei, co byÆo bardzo niebezpieczne
dla mieszkañców. W zwiåzku ze zbliºajåcym siæ frontem, rodzina w lipcu 1944 przenio-
sÆa siæ do Warszawy. Przeºyli tragediæ powstania warszawskiego, chroniåc siæ z malu-
tkimi dzieìmi w piwnicach. Wszyscy szczæ¥liwie przeºyli. Dostali siæ do obozu w Pru-
szkowie, zaÆadowani do transportu w nieznane, zdoÆali dziæki dobremu sercu ºoÆnierza
niemieckiego uciec w Skarºysku Kamiennej. Dostali siæ do te¥ciów Helbichów, którzy
mieszkali w Konarach, i tam przeºyli ofensywæ radzieckå.

W styczniu 1945 J. £. imaÆ siæ róºnych prac, ºeby zarobiì na utrzymanie rodziny i po
pewnym czasie przeprowadziÆ siæ do Radomia, gdzie mieszkaÆ przez dwadzie¥cia lat po
wojnie. Z kuzynem prowadziÆ maÆå firmæ przewozowå, potem pracowaÆ w pañstwowych
instytucjach handlowych jako kierownik: Centrali Zbytu Wyrobów Metalowych,
„Centrostali”, SpóÆdzielni Pracy Warsztatowo–Transportowej, SpóÆdzielni Fotograficz-
nej. Okoliczno¥ci zmuszaÆy go do zdobywania nowych specjalizacji. íona pomagaÆa mu
dzielnie, chaÆupniczo produkowaÆa cukierki, potem pracowaÆa jako ksiægowa w Okrægo-
wym Zwiåzku Cechów Rzemie¥lniczych, w SpóÆdzielni Pracy Fryzjerów, w SpóÆdzielni
Lekarskiej Dentystów. Po przeprowadzeniu siæ do Warszawy J. £. przeszedÆ na emerytu-
ræ, a ºona pracowaÆa jeszcze przez pewien czas w SpóÆdzielni Pracy „Kino Serwis” jako
gÆówna ksiægowa. Obecnie mieszka nadal w Warszawie. Maj. rybny w Broszkowie
zostaÆ upañstwowiony, a fol. w JabÆonicy rozparcelowany, domy mieszkalne w obydwu
maj. przetrwaÆy dziaÆania wojenne.

£uniewscy mieli 3 córki: 1) Irena Maria (ur. 8.02.1933 w Broszkowie). Poczåtki nauki
pobieraÆa u nauczyciela szkoÆy w Broszkowie, nastæpnie ukoñczyÆa szkoÆæ elementarnå
i ¥redniå ogólnoksztaÆcåcå, maturæ zdaÆa w Radomiu. ByÆa zamiÆowanå amazonkå. Ukoñ-
czyÆa wydz. matematyczny na UW. WståpiÆa do zakonu ss. niepokalanek i w ºeñskim
liceum w Szymanowie do tej pory uczy matematyki; 2) Krystyna Maria (ur. 8.10.1936
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w Broszkowie). UkoñczyÆa naukæ podstawowå i gimn. w Radomiu, nastæpnie studiowaÆa
w Akademi Medycznej w Poznaniu na Wydz. Stomatologii. Dn. 31.12.1960 wziæÆa ¥lub
w Radomiu z WÆadysÆawem Opackim, lekarzem  medycyny z Poznania; zamieszkali
w Olsztynie, pracujåc tam w swoim zawodzie. Ich córka Anna Maria, jest obecnie na
studiach; 3) Alicja Dominika (ur. 15.06.1944 w Broszkowie). UkoñczyÆa szkoÆæ podstawowå
i gimn. im. M. Konopnickiej w Radomiu. UkoñczyÆa wydz. polonistyki na UW. Zam. 1964
za Henrykiem Potkañskim, który pracuje w LOT w Warszawie. Alicja pracuje w Pañstwo-
wych ZakÆadach Wydawnictw Lekarskich w Warszawie. Majå dwie córki: Dominikæ
Mariæ (ur. 28.10.1980) i Dorotæ (ur. 1984).
Dok.: Wspomnienia Jerzego £uniewskiego z 1986, mps; wspomnienia autora; zob. → £uniewski StanisÆaw
Cyryl.

Henryk £uniewski

MANTEUFFEL–SZOEGE JÓZEF GUSTAW IGNACY bar. h. wÆasnego, (11.05.
1870–1940), wÆ. maj. Bonifaców w pow. lucyñskim na Inflantach Polskich, a od 1935
maj. Krasne w pow. biaÆostockim. Syn Ryszarda i Jadwigi z BenisÆawskich. Ur. w Ry-
dze, wyznania rzymskokatolickiego.

Ojciec za mÆodu rtm. huzarów grodzieñskich, wÆ. maj. Taunagi i Mizany w pow.
rzeºyckim guberni witebskiej. Matka, wÆ. maj. Stary Zamek, Augustów i Uzulniki, teº
w Inflantach Polskich.

Rodzina polskich Manteufflów–Szoege (dawniej, do poczåtków XVII w. uºywaÆa
nazwiska Soie, od XVII w. takºe Sey) pochodzi z Dolnej Saksonii. W XIII w. przeniosÆa
siæ w ¥wicie królów duñskich  do Inflant, pañstwa  zwiåzkowego. W czasie wojen
szwedzkich przodek linii polskiej optowaÆ za Polskå, co przypÆaciÆ utratå swych dóbr na
rzecz Szwecji. PrzeniósÆ siæ wtedy do Semigalii, a jego potomkowie do Inflant Polskich.

Ojciec J. M. Ryszard braÆ udziaÆ w powstaniu styczniowym, przewoºåc w swej kare-
cie broñ dla powstañców. Schwytany przez chÆopów starowierów, zostaÆ uwiæziony
razem z Leonem hr. Platerem. Jako byÆemu oficerowi carskiemu groziÆa mu kara ¥mierci.
WpÆywy rodziny jego ºony na dworze carskim spowodowaÆy zÆagodzenie wyroku.
ZostaÆ zesÆany na Syberiæ, a jego dobra zasekwestrowane. Po kilku latach zesÆanie
zamieniono na przymusowe osiedlenie siæ w Rydze, bez prawa powrotu na wie¥. Z cza-
sem sekwestr zostaÆ zdjæty z jego dóbr, które zostaÆy mu jednak zwrócone w stanie
zupeÆnej ruiny.

Rodzeñstwo: 1) bar. StanisÆaw (1861–1937); 2) bar. Leon (1865–1951); 3) bar. Henryk
(1867–1918); 4) bar. Maria (1871–1941); 5) bar. Marian (1873–1941); 6) bar. Ignacy
(1875–1927).

J. M. uczæszczaÆ do gimn. filologicznego w Rydze z jæzykiem wykÆadowym niemiec-
kim. Poniewaº byÆ zwiåzany z ziemiå i czuÆ siæ ziemianinem, a przewidywaÆ upadek
majåtkowy rodziny, postanowiÆ zdobyì fach i zarobiì tyle, by móc z czasem odkupiì
jeden z maj. rodzinnych. W owych czasach moºliwo¥ci takie dawaÆ zawód lekarski.
Ok. 1890 wståpiÆ wiæc na wydz. lekarski uniw. w Dorpacie. ByÆ czÆonkiem polskiej
korporacji studenckiej „Polonia”. W 1902, wkrótce po ukoñczeniu studiów, uzyskaÆ
stopieñ naukowy doktora.

ZaÆoºyÆ w Rydze, w spóÆce z innym lekarzem Polakiem dr. Walentem,  prywatnå
klinikæ chirurgicznå, która wkrótce uzyskaÆa wielkå renomæ. ByÆ zdolnym chirurgiem,
bardzo pracowitym i ¥wietnym organizatorem. ZarabiaÆ duºo. W czasie zamieszkiwania
w Rydze naleºaÆ do istniejåcych tam polskich organizacji spoÆecznych.
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Ok. 1910, bædåc juº zamoºnym czÆowiekiem uznaÆ, ºe moºe przyståpiì do realizacji
swego planu ºyciowego, nabyì maj. ziemski i staì siæ znowu ziemianinem. Wybór padÆ
na jeden z byÆych maj. rodziny, Bonifaców, o obszarze ok. 1000 ha. Po nabyciu tego maj.
ºona jego z córkami przeniosÆy siæ na staÆe na wie¥.

W czasie I wojny ¥wiatowej J. M. zostaÆ zmobilizowany w stopniu mjr. i przydzielony
do szpitala wojskowego. W czasie rewolucji rosyjskiej Ryga przez jaki¥ czas byÆa zajæta
przez bolszewików. Jako oficer i ziemianin J. M. zostaÆ uwiæziony. Jeden z gÆównych
komisarzy, niejaki Sztuczka, ciæºko zachorowaÆ. WymagaÆo to operacji. Wtedy przypo-
mniano sobie o doktorze J. M. ZostaÆ zawezwany i polecono mu zoperowaì Sztuczkæ.
Operacja siæ udaÆa. Sztuczka z wdziæczno¥ci za uratowanie mu ºycia uÆatwiÆ doktorowi
ucieczkæ z wiæzienia, co ocaliÆo go przed ¥mierciå, gdyº przed opuszczeniem Rygi
bolszewicy rozstrzeliwali wiæªniów.

J. M. zdecydowaÆ siæ wyjechaì na staÆe z rodzinå do Polski, gdzie w 1919 wståpiÆ do WP.
ZostaÆ zweryfikowany w stopniu ppÆk. lekarza i mianowany komendantem szpitala woj-
skowego w £odzi. Na £otwie zostaÆa wkrótce uchwalona reforma rolna, bez odszkodo-
wania. WÆa¥cicielom maj. ziemskich pozostawiano 50 ha. J. M. utraciÆ caÆy swój maj.

W 1925 przeszedÆ na emeryturæ w stopniu pÆk. lekarza. ZajåÆ siæ wtedy ratowaniem
od bankructwa maj. Hieronimów (pow. biaÆostocki), który naleºaÆ do synów jego przy-
jaciela i kolegi z Dorpatu, Aleksandra Ramma. Ramm przed swå ¥mierciå uczyniÆ J. M.
ich opiekunem. Przez niedoÆæstwo ówczesnego peÆnomocnika ºony Ramma maj. ten,
zwÆaszcza las, zostaÆ sprzedany ºydowskiej firmie Silvexport, finansowanej przez Bank
Drezdeñski w Niemczech. J. M. doprowadziÆ w procesie sådowym do zrzeczenia siæ
kontraktu przez firmæ. Wkrótce sprawy finansowe Rammów doprowadziÆ do kwitnåce-
go stanu.

Podobnej operacji procesowego odzyskania lasu od wspomnianej firmy dokonaÆ na
pro¥bæ wÆa¥cicielki såsiedniego duºego maj. ZabÆudów. Zostawszy jej peÆnomocnikiem,
przy pomocy nadle¥niczego doprowadziÆ las do wzorowego porzådku i oddÆuºyÆ maj.
Poniewaº uºytki rolne ZabÆudowa przekraczaÆy dopuszczone reformå rolnå maksimum,
J. M. mógÆ nabyì jeden z fol. zabÆudowskich. W 1935 kupiÆ fol. Krasne o obszarze
ok. 150 ha i w ten sposób staÆ siæ ponownie ziemianinem.

W BiaÆostockiem J. M. byÆ bardzo czynny spoÆecznie. PracowaÆ nad umocnieniem
polsko¥ci regionu i podnoszeniem poziomu kultury rolnej. ByÆ prezesem powiatowego
Zwiåzku KóÆek Rolniczych w BiaÆymstoku, czÆonkiem KóÆka Rolniczego w Folwarkach
Wielkich, prezesem KoÆa Porad Såsiedzkich w pow., czÆonkiem Wojewódzkiego ZZ. ByÆ
znacznå osobisto¥ciå w pow. i województwie. MiaÆ nieprzeciætne zdolno¥ci organizacyj-
ne i administracyjne, byÆ urodzonym menedºerem. Prawdziwy demokrata, nie znosiÆ
snobów. Przy tym wszystkim byÆ romantykiem, czÆowiekiem szlachetnym i sprawiedli-
wym. J. M. pozostawaÆ caÆe ºycie silnie uczuciowo zwiåzany z ziemiå i statusem ziemia-
nina. MiaÆ silnå indywidualno¥ì, bædåc wymagajåcym wobec siebie, a nieraz i wobec
innych. WyróºniaÆ siæ w¥ród såsiadów jako wzorowy Polak — obywatel, goråcy patriota,
przykÆadny katolik, czÆowiek o nieskazitelnym charakterze. PozyskaÆ sobie uznanie
i miÆo¥ì w¥ród róºnorodnej ludno¥ci tamtejszych stron: Polaków, BiaÆorusinów i íydów.
ByÆ doskonaÆym jeªdªcem, dobrym, do¥wiadczonym my¥liwym. RozmiÆowany w przy-
rodzie, ro¥linach i zwierzætach, kochaÆ las, miaÆ teº zainteresowania rolnicze.

Z zamiÆowania humanista interesowaÆ siæ bardzo literaturå i sztukå, a takºe poezjå.
ByÆ wielbicielem Tuwima. Bardzo towarzyski, dowcipny, miaÆ teº Æatwo¥ì rymowania.
Chætnie i z wdziækiem organizowaÆ imprezy towarzyskie, lubiÆ graì w brydºa.
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W 1939 po zajæciu BiaÆostocczyzny przez wojska radzieckie zostaÆ aresztowany przez
NKWD i wywieziony do wiæzienia w Miñsku, a potem do obozu koncentracyjnego dla
Polaków w Ostaszkowie. WedÆug relacji ¥wiadków nie dopuszczaÆ do psychicznego
zaÆamania siæ. ZginåÆ w obozie.

íonå J. M. byÆa Maria z domu Mintowt–Czyºówna, córka Kacpra Czyºa h. Godziem-
ba i Wirginii z BenisÆawskich. Z maÆºeñstwa tego urodziÆy siæ córki: 1) bar. Elºbieta
(1903–1920); 2) bar. Irena (1904–1941), fizyk, ºona Jerzego Ramma; 3) bar. Anna
(1907–1967), ekonomistka, niezamæºna.

Ryszard Manteuffel–Szoege (A. Sz.)

MARINGE LEONARD WITOLD STANIS£AW (7.12.1890–12.06.1966), wÆ. maj.
Lenartowo (pow. mogileñski), inº. rolnik, ekonomista. L. M. byÆ synem Leonarda (1857–
1933) i Zuzanny z Koºuchowskich, córki wÆ. maj. Brudzyñ (pow. kolski), zmarÆej 1940.
Ur. w maj. rodzinnym Smolina (pow. turecki) w rodzinie pochodzenia francuskiego.

L. M. uczæszczaÆ poczåtkowo do gimn. w Kaliszu. W 1905 za aktywny udziaÆ w straj-
ku szkolnym zostaÆ czasowo aresztowany i musiaÆ przenie¥ì siæ do gimn. Emiliana
Konopczyñskiego w Warszawie. Studia wyºsze odbyÆ w instytucie rolniczym w Gem-
bloux (Belgia), uzyskujåc w 1914 stopieñ inº. Praktykæ rolnå odbyÆ w ZÆotnikach (pow.
kaliski) w maj. Wojciecha Wyganowskiego. W czasie I wojny ¥wiatowej braÆ udziaÆ
w prowadzonej przez Wyganowskiego akcji zagospodarowania odÆogów w opustosza-
Æych na skutek dziaÆañ wojennych maj., bezpo¥rednio dziaÆajåc w £omºyñskiem.
W 1920 L. M. braÆ udziaÆ jako szeregowiec 203 p. uÆ. w wojnie bolszewickiej i zostaÆ
odznaczony dwukrotnie Krzyºem Walecznych.

W 1919 kupiÆ maj. Lenartowo o obszarze 376 ha. Ponadto administrowaÆ fol. £ask
i  Petryki.  ByÆ  takºe  doradcå administracyjnym maj. Sanniki,  Grodziec i  Michrów.
W 1934 zostaÆ dyr., a nastæpnie prezesem Biura Ekonomicznego Organizacji Rolniczych
oraz PrzemysÆu Rolnego w Poznaniu. ByÆ czÆonkiem zarzådu Zwiåzku Rolników z Wyº-
szym WyksztaÆceniem w Warszawie grupujåcego abs. uczelni rolniczych, przewaºnie
pochodzenia ziemiañskiego.

W 1939 po wyrzuceniu przez Niemców z Lenartowa, przeniósÆ siæ do Warszawy i juº
od listopada 1939 wspóÆdziaÆaÆ w organizowanej przez mjr. Jana WÆodarkiewicza (pseud.
„Darwicz”) konspiracyjnej organizacji Tajna Armia Polski — Znak Konfederacja Zbroj-
na (TAP), w której przejåÆ zagadnienia rolne. Potem do 1943 byÆ dyr. Departamentu
Rolnictwa w Delegaturze Rzådu na Kraj. KierowaÆ akcjå szkolenia rolników dla przy-
szÆej administracji pañstwowej i spóÆdzielczo¥ci rolniczej oraz przygotowywaÆ zaÆoºenia
powojennego ustroju wsi polskiej, które póªniej, w czasie powstania warszawskiego,
ogÆoszono w Dzienniku Ustaw. Od wiosny 1943 Delegatura Rzådu rozpoczæÆa prace nad
przygotowaniem zaÆoºeñ przejæcia po klæsce Niemiec tzw. ziem postulowanych na
póÆnocy i zachodzie kraju. Opracowywano szczegóÆowe monografie gospodarcze po-
szczególnych regionów wraz z programami polskich zamierzeñ i planami przejmowania
administracji tych ziem. L. M. zajmowaÆ siæ osobi¥cie regionem Gdañska i Olsztyna.

W 1945, bezpo¥rednio po wojnie, L. M. zostaÆ peÆnomocnikiem ministra rolnictwa dla
akcji siewnej w Poznañskiem i w ziemi lubuskiej. W 1946 zostaÆ mianowany dyr. two-
rzonej organizacji PNZ z siedzibå w Poznaniu. L. M. zebraÆ grupæ wybitnych fachow-
ców, gÆównie spo¥ród byÆych ziemian, i zaczåÆ szybko dªwigaì z ruin zdewastowane
wielkie gospodarstwa rolne, uzyskujåc bardzo dobre wyniki. DziaÆalno¥ì ta zostaÆa
przerwana w 1949 przez aresztowanie L. M. i innych osób z centrali PNZ. Zostali
oskarºeni o dziaÆalno¥ì na szkodæ Pañstwa Polskiego, o sabotaº polegajåcy na niszcze-
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niu gospodarki rolnej, o spisek i próbæ obalenia rzådu, a nawet o szpiegostwo. Razem
z L. M. zostali oskarºeni: L. Kempisty, W. Englicht, F. Sommer, K. Papara, A. Potwo-
rowski i L. Slaski. Proces caÆkowicie sfingowany, miaÆ charakter wyÆåcznie polityczny,
wymierzony przeciw byÆym ziemianom. Aresztowani byli w ¥ledztwie w wiæzieniu pod-
dawani róºnym formom tortur. Na proces nie dopuszczono ¥wiadków obrony, a ¥wiad-
kami oskarºenia byli przewaºnie ¥wieºo aresztowani lub wiæªniowie juº z ciæºkimi
wyrokami, przymuszani do faÆszywych zeznañ. Dn. 3.02.1951 Såd Wojskowy w Warsza-
wie ogÆosiÆ wyrok: L. M. — doºywocie, pozostali 15 i 10 lat. L. M. odsiadywaÆ karæ
w wiæzieniu we Wronkach. Lata pobytu w wiæzieniu wykorzystaÆ na opracowanie przy
wspóÆudziale kolegów szeregu rozpraw i podræczników z dziedziny agrotechniki i orga-
nizacji gospodarstw rolnych, publikowanych dopiero po 1957.

W 1956 zostaÆ zwolniony z wiæzienia i rehabilitowany. Po rehabilitacji L. M. rozpo-
czåÆ pracæ jako kierownik Pracowni Badañ Ekonomiki i Organizacji Produkcji Rolnej
PAN, a 17.01.1957 Prezes Rady Ministrów powoÆaÆ go na doradcæ ministra rolnictwa. Na
tym stanowisku pracowaÆ do koñca ºycia. L. M. byÆ czÆonkiem Komitetu Ekonomiki
Rolnictwa Wydz. V PAN, konsultantem Wydz. Ekonomicznego Rady Technicznej Eko-
nomicznego Zjednoczenia Nasiennictwa Ogrodniczego i SzkóÆkarstwa. ByÆ autorem
i wspóÆautorem szeregu ksiåºek, broszur i artykuÆów w czasopismach  rolniczych.
W l. 1957–1961 ukazaÆy siæ trzy jego podræczniki, opracowane wspólnie z E. Ralskim
i W. Englichtem, z dziedziny gospodarki rolnej. Wydana w 1964 praca L. M. Zarzådza-
nie pañstwowym gospodarstwem rolnym staÆa siæ podræcznikiem powszechnie stosowa-
nym na wyºszych uczelniach rolniczych. L. M. byÆ odznaczony w 1959 Krzyºem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. ZmarÆ w Warszawie.

ByÆ ºonaty z Zofiå Wyganowskå (1894–1970), córkå StanisÆawa i Anny z Orzechow-
skich.

Dzieci: 1) Andrzej (ur. 1919–18.09.1944). UczæszczaÆ do gimn. w Rydzynie i Pozna-
niu. Po maturze jako ochotnik braÆ udziaÆ w wojnie 1939. W 1940 wståpiÆ do wywiadu
TAP, w 1941 do organizacji dywersyjnej AK „Wachlarz” Odcinek IV. W 1944 wróciÆ do
Warszawy, wståpiÆ do baonu „Czata 49” zgrupowania „RadosÆaw”. W powstaniu war-
szawskim walczyÆ na Woli, Starym Mie¥cie i Czerniakowie, gdzie zginåÆ na ul. Okråg
nr 5. ByÆ ºonaty z Wandå Jædrzejewskå, mieli córkæ Ewæ; 2) Leszek (ur. w 1923),
uczæszczaÆ do gimn. we WÆocÆawku; w czasie okupacji byÆ w podchoråºówce. W 1944
wståpiÆ do „Czaty 49”. Ranny w walkach na Woli, umieszczony w szpitalu, zaginåÆ bez
wie¥ci; 3) Zbigniew, bliªniak Leszka, zm. jako 3–letni; 4) Maria Danuta Zieliñska;
5) Wanda Krystyna Grostal; 6) Janina Maringe Müller; 7) Teresa Maria Glabisz.
Dok.: PSB, t. XX; K. Malinowski, T. A. P. Znak Konfederacja Zbrojna, W. 1966; Sprawozdanie z procesu
Maringe’a, „Trybuna Ludu” 1957, nr 16; Nekrologi — wspomnienia, „Tygodnik Powszechny” 1966, nr 39;
„Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1966, nr 6; „íycie i My¥l” 1966, nr 9.

Janina Maringe Müller (A. A.)

MATLAKOWSKI W£ADYS£AW KIEJSTUT (19.02.1886–8.08.1982), wÆ. maj.
GÆaznów (pow. kutnowski). Syn WÆadysÆawa (1850–1895), chirurga, ordynatora szpitala
im. Dzieciåtka Jezus w Warszawie, badacza sztuki ludowej Podhala, tÆumacza, i Julii
z Zaborowskich, która jako posag otrzymaÆa maj. Zbijewo na Kujawach. Ur. w Warszawie.

MiaÆ siostræ Katarzynæ (23.06.1891–23.02.1923), malarkæ.
W. M. uczæszczaÆ do V gimn. klasycznego w Warszawie. W 1905 z przyjacióÆmi

(Kotarbiñskim, Le¥niewskim i in.) uczestniczyÆ w strajku szkolnym. Usuniæty ze szkoÆy,
zdawaÆ póªniej (1906) maturæ w gimn. gen. PawÆa Chrzanowskiego (póªniej Jana Zamoy-
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skiego). StudiowaÆ matematykæ w Krakowie, nauki przyrodnicze we Fryburgu i rolnic-
two w Halle, gdzie 26.06.1910 otrzymaÆ dyplom z wynikiem bardzo dobrym. Po praktyce
rolniczej w Kutnowskiem w maj. £aniæta BolesÆawa Wyganowskiego, administrowaÆ maj.
Wola Pækoszewska ⇒ Antoniego Górskiego. W 1920 byÆ ochotnikiem w 203 p. uÆ.

W 1914 kupiÆ maj. GÆaznów (Zbijewo zostaÆo sprzedane po ¥mierci WÆadysÆawa M.),
piækny, ale na skutek wadliwego zarzådzania w zÆym stanie. W ciågu 25–letniego gospo-
darowania doprowadziÆ go do rozkwitu. OdbudowaÆ niektóre stare i wystawiÆ nowe budynki
(czworaki, spichlerz z elektrycznå czyszczalniå i elewatorem). CaÆe gospodarstwo zelek-
tryfikowaÆ, przeprowadziÆ melioracjæ pól i zmechanizowaÆ ich uprawæ. Gospodarstwo
miaÆo charakter rolno–hodowlany o najwyºszych w Polsce przeciætnych plonach bura-
ków cukrowych (365 q/ha). Nasiona buraczane byÆy eksportowane do Holandii. Mlecz-
no¥ì krów (rasy frygijskiej) oceniana jako wysoka zajmowaÆa wg Zwiåzku Hodowców
Królestwa Polskiego drugie miejsce w kraju. Utrzymywano w GÆaznowie stadninæ koni
póÆkrwi, a od 1933 peÆnej krwi angielskiej. GÆaznów (399 ha) byÆ odwiedzany przez
liczne wycieczki szkóÆ rolniczych z kraju i zagranicy (m.in. ze SzkoÆy Rolniczej w Grig-
non we Francji). W maj. W. M. wyksztaÆciÆo siæ kilkunastu rolników–praktykantów.
W 1937 w jubileuszowej ksiædze „Gazety Rolniczej” GÆaznów znalazÆ siæ w¥ród 50 naj-
lepszych maj. polskich. Dla W. M. — jak stwierdzaÆ on sam w pisanych po latach
pamiætnikach — maj. byÆ nie tylko pasjå i sensem jego ºycia, ale i przedmiotem dumy.

Po wybuchu wojny w 1939, gdy GÆaznów znalazÆ siæ w obræbie ustanowionego przez
Niemców Warthelandu, W. M. wywÆaszczono z maj. Rodzinie udaÆo siæ przedostaì do
Warszawy. Po 2 latach W. M. objåÆ administracjæ w dobrach Ordynacji KozÆowieckiej
hr. Adamowej Zamoyskiej. Powstanie 1944 zastaÆo rodzinæ w Warszawie. W. M. z ºonå
i synem cudem wydostali siæ z gestapo w al. Szucha. CaÆy ich dobytek wraz z mieszka-
niem spÆonåÆ.

Po wojnie, w l. 1945–1947 W. M. pracowaÆ jako inspektor maj. Pañstwowych Za-
kÆadów Hodowli Ro¥lin na okræg warszawski. W 1947 z ºonå i synem wyemigrowaÆ do
Francji, do posiadÆo¥ci ºony Château–la–Plaine (dep. Vienne). Po ¥mierci ºony i sprze-
daºy maj. zamieszkaÆ w Paryºu. Tu, znajåc biegle jæzyki: francuski, niemiecki, rosyjski
i angielski, pracowaÆ w Institut National de la Statistique et des Recherches Economiques
jako ekspert rolnictwa ZSRR, a takºe w Commisariat International des Initiatives Agri-
coles (Service de Documentation) jako tÆumacz. NaleºaÆ w tym czasie do Stow. Inºynie-
rów i Techników Polskich we Francji. Do kraju wróciÆ w 1959. Przy wszechstronnych
zainteresowaniach i  doskonaÆej  pamiæci  byÆ  wspaniaÆym  gawædziarzem;  znaÆ wielu
ciekawych i znanych ludzi z kilku pokoleñ, przyjaªniÆ siæ z prof. Tadeuszem Kotarbiñ-
skim, BronisÆawem Malinowskim, we wczesnej mÆodo¥ci ze StanisÆawem Ignacym
Witkiewiczem. PisaÆ o nich i o dawnych czasach w pamiætnikach i artykuÆach drukowa-
nych m.in. w londyñskich „Wiadomo¥ciach”, a w kraju w „Za i Przeciw”. ZmarÆ w War-
szawie w wieku 96 lat.

Jego ºonå (¥lub 21.03.1918) byÆa £ucja z Raczyñskich h. NaÆæcz (linia sieradzka)
z Balkowa k. £æczycy. Ich dzieci: 1) Maria (1921–1924); 2) Teresa Maria Weber (ur.11.09.
1926 w Warszawie), braÆa udziaÆ w powstaniu 1944 (zgrupowanie „Gustaw–Harna¥”),
ukoñczyÆa Akad. Medycznå w Warszawie i pracuje jako lekarz–radiolog. Jej dzieci:
a) Ewa Piasecka–Czerska (ur. 26.03.1946 w Warszawie), malarka, mieszkajåca we Fran-
cji i b) Andrzej (ur. 23.04.1965 w Warszawie), matematyk na UW; 3) WÆadysÆaw Feliks
(ur. 25.06. 1931 w GÆaznowie), wyemigrowaÆ do Australii i pracowaÆ tam jako projektant
w firmie dziewiarskiej. Jego dzieci osiedliÆy siæ na staÆe w Australii: a) Jolanta (ur. 10.03.
1956 w Melbourne), malarka; b) Andrew (ur. 21.07.1961 w Melbourne), informatyk.
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Dok.: PSB, t. XX; E. Szulc, Cmentarz ewangelicko–augsburski w Warszawie, W. 1989; W. Matlakowski,
(1850–1895). áródÆa do biografii i bibliografia, W. 1991; W. Matlakowski, Wspomnienia z ºycia przeszÆego
i teraªniejszego 1850–1895. Z rækopisu wyd. J. Kapu¥cik, Wr. 1991; Testament W. Matlakowskiego 1850–1895,
wyd. Janusz Kapu¥cik, W. 1989; SÆownik artystów, t. V, (biogram Katarzyny M.).

Teresa Maria Matlakowska–Weber (D. Rz.)

MIELíYÑSKA JADWIGA z JELEÑSKICH (ur. 17.12.1916), wÆ. maj. Tucza w pow.
nie¥wieskim. Córka ⇒ Józefa h. Korczak odm. (1868–1922), wÆ. Tuczy, Opola i in. dóbr
na Polesiu, oraz ⇒ Marii z Koñczów Jeleñskiej h. Ogoñczyk (1876– 1941). Ur. w Opolu.

Rodzeñstwo: 1) → Maria (1902–1982), zam.
Erdmanowa (1902–1982); 2) ⇒ Kazimierz (1903–
1943); 3) → Gabriela (1905–1992), zam. Zaleska;
4) PaweÆ (1907–1923); 5) → Teresa (ur. 1910),
zam. Domañska.

W 1936 ukoñczyÆa gimn. Sacré Cœur w Pol-
skiej Wsi k. Poznania. W 1937 wyszÆa za måº za
Andrzeja Mielºyñskiego (ur. w 1908) z Poznañ-
skiego. W 1939 w wyniku dziaÆów  rodzinnych
otrzymaÆa maj. Tuczæ (912 ha), gdzie przeniosÆa
siæ wraz z mæºem.

W kwietniu 1940 aresztowano jej mæºa i wy-
wieziono do Æagru na dalekiej póÆnocy ZSRR. J. M.
wraz z matkå ⇒ Mariå Jeleñskå (1876–1941)
i trójkå malutkich dzieci (najmÆodsza córka uro-
dziÆa siæ po wkroczeniu wojsk radzieckich do Pol-
ski) równieº w kwietniu zostaÆa wywieziona do
Kazachstanu. PracowaÆa tam przy wyræbie lasu
i obrzådzaniu bydÆa, dziæki czemu utrzymywaÆa
rodzinæ. Matka i synek Seweryn zmarli na wygna-
niu z wycieñczenia. W czasie pobytu na zesÆaniuJadwiga Mielºyñska

Dwór
w Tuczy
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nawiåzaÆa korespondencjæ z rodzinå. UmoºliwiÆo to otrzymywanie bardzo skromnych
paczek ºywno¥ciowych i ksiåºek, o które prosiÆa (podræczniki historii Polski i do nauki
jæzyka angielskiego). Kontakt ten urwaÆ siæ po wybuchu wojny niemiecko–sowieckiej.
Listy zachowaÆy siæ i staÆy siæ nastæpnie podstawå do napisania wspomnieñ. Po zawiåza-
niu siæ na wschodzie polskiej armii gen. Andersa, Andrzej Mielºyñski wståpiÆ do wojska
i czyniÆ starania o ocalenie ºony i dzieci. J. M., pokonujåc straszliwe trudno¥ci, dotarÆa
do wojsk polskich. W Iranie (Pahlewi) ze skrajnego wycieñczenia zmarÆa jej mÆodsza
córka Izabela. Z ostatnim ºyjåcym dzieckiem J. M. pojechaÆa do Teheranu, gdzie praco-
waÆa w Domu Rekonwalescenta PCK dla oficerów i ºoÆnierzy II Korpusu Polskiego,
a nastæpnie w szpitalu w Egipcie. Po zakoñczeniu wojny wraz z mæºem i córkå Mariå
Gabrielå przez Angliæ wyjechaÆa do Ameryki PÆd. OsiadÆa poczåtkowo w Argentynie,
a nastæpnie w Brazylii, gdzie jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Katolic-
kim w São Paulo.
Dok.: Aftanazy, MateriaÆy, t. II; J. Mielºyñska, Syberyjskie notatki, Kr. 1990; Ksiæga pamiåtkowa „Arkonii”;
J. Mielºyñska, Odpowiedª na ankietæ IH PAN.

Gabriela Zaleska (S. G.)

MODZELEWSKI MARIAN h. Trzywdar (1884–29.12.1934), wÆ. maj. GÆadczyn
w pow. puÆtuskim. Syn Wiktora i Julii z Rakowieckich h. Rola, której rodzice byli wÆ.
maj. Skorki w pow. puÆtuskim. Ur. w GÆadczynie.

GÆadczyn pozostawaÆ w rækach rodziny Modzelewskich od przeÆomu XVIII i XIX w.
Poczåtkowo miaÆ 100 wÆók, a w 1939 — 670 ha.

M. M. studiowaÆ w l. 1903–1904 w szkole rolniczej w Taborze. W odziedziczonym po
swoim ojcu maj. gospodarowaÆ wraz z ºonå aº do przedwczesnej ¥mierci.

Dn. 1.08.1914 po¥lubiÆ → Wandæ z Grabowskich h. DoÆæga, z którå miaÆ dwoje dzieci:
1) Wiktor, pseud. AK „Ksiåºæ”, „Wiktor” (18.01.1917 w GÆadczynie – 1984 w Malborku).
UczyÆ siæ w szkole oo. marianów na Bielanach, a nastæpnie w gimn. im. St. MaÆachowskiego
w PÆocku. UkoñczyÆ w l. 1937–1938 podchoråºówkæ w Centrum Wyszkolenia Kawalerii
w Grudziådzu. W l. 1937–1939 studiowaÆ na SGGW w Warszawie. PowoÆany do wojska
w stopniu plutonowego z cenzusem, w czasie kampanii wrze¥niowej sÆuºyÆ w 23 P. UÆ.
Grodzieñskich, w ramach Wileñskiej Brygady Kawalerii. W paªdzierniku 1939 jako ppor.

Majåtek GÆadczyn
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dostaÆ siæ do niewoli niemieckiej. Dwukrotnie uciekÆ z obozów jenieckich i do koñca
wojny przebywaÆ na terenie GG. NaleºaÆ od poczåtku do ZWZ — AK i pracowaÆ w Lubel-
skiem na stanowiskach agronomów wiejskich. W 1945 wróciÆ na teren pow. puÆtuskiego pod
GÆadczyn. Stamtåd NKWD wywiozÆo go do Rembertowa, a póªniej do guÆagu na Syberiæ,
gdzie przeszÆo dwa lata pracowaÆ w kopalniach wægla i przy wyræbie lasów. Po powrocie
z trudem znajdowaÆ pracæ w kolejnych PGR, by ostatecznie w Zjednoczeniu Cukrowni
Malbork objåì stanowisko inspektora plantacji. Odznaczony zostaÆ Srebrnym Krzyºem
ZasÆugi z Mieczami przez Rzåd Polski w Londynie, czterokrotnie Medalem Wojska zarzå-
dzeniem Szefa Sztabu GÆównego w Londynie, Medalem AK, Medalem „Za UdziaÆ w Wojnie
Obronnej 1939 r.”. Wiktor M. w 1941 oºeniÆ siæ z Elºbietå z £owickich h. ÿlepowron
(rodzice jej mieli maj. Kalejczyce w pow. siemiatyckim). MiaÆ z niå dwie córki: a) Wanda (ur.
21.11. 1943), abs. Wyºszej SzkoÆy Rolniczej w Kortowie, za Ryszardem Maciejewskim h.
Jastrzæbiec. Ma córkæ Katarzynæ (ur. 5.06.1965), architekta, b) Ewa, ukoñczyÆa Studium
Medyczne Techników Radiologii; 2) Maria (ur. 1923 w GÆadczynie). UkoñczyÆa gimn. ss.
zmartwychwstanek w Warszawie. Zam. 1944 za Witoldem Leszczyñskim h. Sas, wÆ. maj.
Tarnowiec pod JasÆem. W l. 1947–1952 studiowaÆa na Wydz. Malarstwa Pañstwowej Wyº-
szej SzkoÆy Sztuk Piæknych w Sopocie–Gdañsku. 1952–1990 pracowaÆa na Wydz. Archi-
tektury PG na stanowiskach od asystenta do prof. Bezdzietna, obecnie na emeryturze.
Twórczo¥ì malarska: obrazy sztalugowe oraz tematyka architektektoniczna w róºnych
technikach. Nagrody na konkursach miædzynarodowych i ogólnopolskich z zakresu ar-
chitektury i plastyki. Liczne realizacje, m.in.: witraºe w ko¥ciele NMP w Stalowej Woli,
w Mielcu, w ko¥ciele ÿw. MichaÆa w Sopocie, seria gobelinów w Ambasadzie Polskiej
w Moskwie, mozaika w tzw. sali zwyciæstwa Muzeum Wojska Polskiego, elewacja NBP
w Warszawie. Odznaczona ZÆotym Krzyºem ZasÆugi i Krzyºem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.
Dok.: Wspomnienia z Taboru, W. 1929, 113; Radomyski; wspomnienia rodzinne.

Maria Leszczyñska

MODZELEWSKA WANDA z GRABOWSKICH (18.06.1895–21.06.1973), wspóÆwÆ.
maj. GÆadczyn w pow. puÆtuskim. Córka WÆadysÆawa Grabowskiego h. DoÆæga i Wandy

z Zambrzyckich h. Ko¥ciesza. Ur. w maj. Garlin
w pow. pÆoñskim.

UkoñczyÆa szkoÆæ ss. urszulanek w Szwajcarii
i dwuletniå szkoÆæ rolniczå w Krakowie.

Od ¥lubu z → Marianem Modzelewskim (1884–
1934) zamieszkiwaÆa w jego maj. GÆadczyn. Po
przedwczesnej ¥mierci mæºa objæÆa kierownictwo
maj. ZaÆoºyÆa sady, szkóÆki owocowe, plantacjæ
róº i narcyzów, zaprowadziÆa hodowlæ owiec ra-
sowych. Jednocze¥nie ºywo interesujåc siæ kultu-
rå Kurpiowszczyzny, gromadziÆa zbiory sztuki lu-
dowej tego regionu: hafty, koronki, tkaniny, wyro-
by kowalskie i garncarskie.

Po utracie maj. zabranego przez wÆadze niemiec-
kie (maj. znalazÆ siæ na terenie Süd–Ost Preussen),
a nastæpnie przez wÆadze PRL, W. M. pracowaÆa
ciæºko, by zapewniì byt rodzinie i umoºliwiì córce
zdobycie wyºszego wyksztaÆcenia. Zgodnie zeWanda Modzelewska
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swymi zainteresowaniami i zasobem wiedzy, szczególnie w zakresie kostiumologii, pra-
cowaÆa kolejno w: Instytucie Sztuki PAN, Zarzådzie GÆównym CPLiA (dziaÆ wzornictwa),
w Zespole Pie¥ni i Tañca „Mazowsze” (jako kostiumolog). Po przej¥ciu na emeryturæ zamie-
szkaÆa u córki w Gdyni, gdzie zmarÆa.

Dzieci: zob → Marian Modzelewski.
Maria Leszczyñska (red.)

MORZYCKI LUCJAN h. Mora (6.12.1887–28.10. 1966), wÆ. maj. Brzyszewo i Sobi-
czewy w pow. wÆocÆawskim. Syn Konstantego i Marii z Orpiszewskich z KÆódki na
Kujawach.

L. M. pochodziÆ ze starej rodziny kujawskiej. Morzyccy przyjæli nazwisko od wsi
Morzyce, poÆoºonej w parafii Måkoszyn, w woj. brzesko–kujawskim; maj. ten dopiero
w 1840 przeszedÆ w obce ræce.

L. M. miaÆ cztery przyrodnie siostry: 1) Michalina za W. Makomaskim; 2) Julia za
A. Doliñskim; 3) Zofia i 4) Maria zmarÆy niezamæºne w mÆodym wieku.

L. M. ukoñczyÆ gimn. Rontalera w Warszawie, nastæpnie studiowaÆ na wydz. ekono-
micznym uniw. we Fryburgu. Od 1910 staÆ siæ wÆ. maj. Brzyszewo i Sobiczewy, w któ-
rych gospodarowaÆ do poczåtku listopada 1939, do dnia aresztowania i przejæcia maj.
przez Niemców. Dobra Brzyszewo i przylegÆe Sobiczewy liczyÆy Æåcznie w 1933 —
902 ha, w tym ok. 174 ha lasu. W l. 1925–1927 zostaÆo rozparcelowanych ok. 83 ha.
Rezydencjæ stanowiÆ klasycystyczny dwór w Brzyszewie zbudowany w 1859, z dwu-
piætrowym salonem o pow. 80 m2. We dworze mie¥ciÆ siæ okazaÆy ksiægozbiór, gÆównie
w jæzyku francuskim, obejmujåcy dzieÆa z zakresu literatury, historii, biologii i filozofii.
W otoczeniu dworu znajdowaÆ siæ park krajobrazowy. L. M. byÆ znakomitym rolnikiem,
wykorzystywaÆ dobre ziemie kujawskie pod uprawy ro¥lin przemysÆowych, w szczegól-
no¥ci buraka cukrowego dostarczanego kolejkå wåskotorowå do pobliskiej cukrowni
Choceñ. ByÆ gÆównym akcjonariuszem i wiceprezesem tej cukrowni. W maj. Brzyszewo
prowadzono hodowlæ bydÆa zarodowego rasy holenderskiej (ok. 100 krów) oraz hodowlæ
trzody chlewnej, a w Sobiczewach hodowaÆ owce rasy merynos–prekos (ok. 500 sztuk).
W 1923 zaÆoºyÆ u siebie w maj. hodowlæ koni peÆnej krwi angielskiej, które z powodze-
niem biegaÆy na warszawskim torze wy¥cigowym, aº do wybuchu II wojny ¥wiatowej.
WyhodowaÆ m.in. najlepszego w Polsce pÆotowca
Husarza, trzykrotnego zwyciæzcæ najwyºej doto-
wanej w kraju dla pÆotowców nagrody Grudziå-
dza. L. M. byÆ czÆonkiem rzeczywistym Tow. Za-
chæty do Hodowli Koni w Polsce. £åczåc zamiÆo-
wania hodowlane z ºyÆkå my¥liwskå, zaÆoºyÆ
w swoich maj. baºantarnie. Na polowaniach, urzå-
dzanych w l. trzydziestych, padÆo oprócz zajæcy,
ok. 300 sztuk  baºantów. Na  swoim rozkÆadzie
miaÆ wiele dzików, gÆuszców i kilka wilków.

W l. 1919–1920 L. M., wraz ze swoim ojcem
Konstantym, umundurowali, uzbroili i wyposaºy-
li w konie szwadron 2 p. uÆ. (póªniej przemiano-
wany na szwoleºerów). Matkå chrzestnå byÆa ºo-
na L. M., Zofia z Chwalibogów. ByÆ jednym
z fundatorów i prezesem Ochotniczej Straºy Po-
ºarnej w Chudczu. Po I wojnie ¥wiatowej zaÆoºyÆ

Lucjan Morzycki
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ochronkæ, w której dzieci sÆuºby folwarcznej uczyÆy siæ czytania, pisania i rachunków.
Przed II wojnå ¥wiatowå L. M. zÆoºyÆ pokaªny dar na Fundusz Obrony Narodowej.

L. M. duºo podróºowaÆ po Europie, w czym pomagaÆa mu dobra znajomo¥ì jæzyków
francuskiego i niemieckiego. W l. trzydziestych zostaÆ przyjæty do Klubu My¥liwskiego,
najbardziej ekskluzywnego klubu w Polsce. Jego czÆonkowie rekrutowali siæ spo¥ród
wyºszego ziemiañstwa i arystokracji.

Na  poczåtku okupacji niemieckiej (przed  11.11.1939) L.  M.  zostaÆ aresztowany
i osadzony wraz z innymi ziemianami pow. wÆocÆawskiego w wiæzieniu we WÆocÆawku;
przebywali tam do poÆowy grudnia tegoº roku. Nastæpnie przewieziono ich do GG, gdzie
zostali wypuszczeni na wolno¥ì. Podczas tej deportacji zostali ograbieni przez Niemców
z futer, pieniædzy i kosztowno¥ci. W tym czasie maj. ich przejæÆy wÆadze niemieckie.
Podczas okupacji i w czasie powstania warszawskiego L. M. z ºonå przebywali w War-
szawie. Wywiezieni po upadku powstania do Pruszkowa zdoÆali uniknåì niewoli nie-
mieckiej. Od koñca wojny do 1961 mieszkali pod Warszawå przewaºnie w Brwinowie,
skåd przeprowadzili siæ do stolicy i mieszkali razem z córkå. W ostatnich latach ºycia
L. M. chorowaÆ na serce, utrzymywaÆ siæ z renty ziemiañskiej i posiadanych rezerw,
otoczony troskliwå opiekå ºony. ZmarÆ w Warszawie.

W 1911 L. M. oºeniÆ siæ z Zofiå Chwaliboºankå z Sædziszowa, z którå miaÆ dwoje
dzieci. Owdowiawszy w 1926, oºeniÆ siæ powtórnie w 1929 z Aleksandrå Mysyrowicz,
maÆºeñstwo bezdzietne.

Dzieci: 1) Maria, ukoñczyÆa gimn. im. Cecylii Plater–Zyberkówny w Warszawie
(matura 1931) i Wydz. Rolniczy SGGW w Warszawie, uzyskujåc stopieñ inº. Po ojcu
odziedziczyÆa zamiÆowanie do ro¥lin i zwierzåt. 1942 zam. za Henrykiem Skarºyñskim,
ziemianinem z Poznañskiego.  MaÆºeñstwo byÆo bezdzietne  i rozpadÆo  siæ w  1961.
W l. piæìdziesiåtych i sze¥ìdziesiåtych pracowaÆa jako inspektor ro¥lin przemysÆowych
w Wydz. Rolnictwa i Le¥nictwa przy WRN; 2) Zygmunt (ur. 1915), po zdaniu matury
w gimn. im. L. Lorenza w Warszawie, studiowaÆ prawo na UW i uzyskaÆ stopieñ mgr.
PracowaÆ w handlu zagranicznym, a nastæpnie w informacji naukowo–technicznej i eko-
nomicznej. ByÆ takºe lektorem jæzyka francuskiego. Oº. w 1943 z Róºå Mineyko, socjo-
logiem. Z tego zwiåzku så dwie córki: a) Zofia, ukoñczyÆa etnografiæ na UW. Måº Marek
Barañski, prof. historii, pracownik naukowy Instytutu Historycznego UW; b) Maria
Elºbieta, ukoñczyÆa Wydz. Historyczny na UW. WyszÆa za måº za Andrzeja Markowskie-

PaÆac w Brzyszewie
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go, psychologa. Oprócz nazwiska mæºa zachowaÆa nazwisko Morzycki, które przekazaÆa
swoim dwóm synom MikoÆajowi i Janowi.
Dok.: M. Borucki, Ziemia Kujawska, WÆocÆawek 1883; Spis ziemian, woj. warszawskie, W. 1991; SzkoÆa Cecylii
Plater–Zyberkówny 1883–1944, W. 1987; materiaÆy w posiadaniu rodziny.

Zygmunt Morzycki

MOSZORO MIKO£AJ h. Pogoñ odm. (1882–
1955), wÆ. maj. Bieniewo (pow. bÆoñski), syn Ka-
jetana, wÆ. maj. Niemirówka i Temereuce na Podo-
lu Zadniestrzañskim, i Zofii AsÆan h. wÆasnego
Oficer WP. Ur. w Niemirówce.

UkoñczyÆ ze zÆotym medalem gimn. w Kiszy-
niowie. StudiowaÆ matematykæ na UW i nastæpnie
budowæ maszyn na PW. ZmarÆ w Warszawie i jest
pochowany w grobie rodzinnym na Powåzkach.

Z maÆºeñstwa z Mariå ÿwierczyñskå h. Ostoja
z Rudnika, córkå Teodora i Rozalii Heleny Mysz-
kiewicz h. Leliwa z OstroÆæki, miaÆ dwie córki:
1) Zofiæ (ur. 1907), ºonæ → Kazimierza Gutkow-
skiego (1904–1944); 2) Krystynæ (1909–1944),
ºoÆnierza AK, która zginæÆa w sierpniu 1944,
w czasie powstania w Warszawie i jest pochowa-
na w grobie rodzinnym na Powåzkach.
Dok.: Spis ziemian, woj. warszawskie, W. 1991, s. 47.

Kazimierz M. Gutkowski (T. E.)

MYCIELSKI JAN ZYGMUNT hr. h. DoÆæga (30.03.1901–27.05.1972), wÆ. maj.
Wi¥niowa w pow. kro¥nieñskim, prawnik. Syn Jana (1858–1926) i Marii z Szembeków
(1877–1951). Ur. w Przeworsku.

Braìmi jego byli: 1) hr. Franciszek (1899–1978), wÆ. maj.; 2) hr. Kazimierz (1904–
1985), dr praw, pracownik sÆuºby dyplomatycznej RP; 3) hr. Zygmunt (1907–1988),
kompozytor i muzykolog.

J. M. uczæszczaÆ do gimn. im. Adama Mickiewicza we Lwowie, uzyskujåc ¥wiadec-
two dojrzaÆo¥ci z odznaczeniem 7.06.1919. W tymºe roku wståpiÆ ochotniczo do WP. Po
ukoñczeniu szkoÆy oficerskiej zostaÆ oficerem rez. 8 p. uÆ. w Krakowie. Nastæpnie
studiowaÆ prawo na UJ, uzyskujåc tytuÆ dr. w 1926. Jednocze¥nie uczyÆ siæ malarstwa
w krakowskiej ASP. OdbyÆ kilka podróºy artystycznych po Francji i WÆoszech. W l. 1926–
1928 pracowaÆ w Ministerstwie Sprawiedliwo¥ci w Warszawie. W 1928 objåÆ zarzåd
rodzinnego maj. Wi¥niowa obejmujåcego 1027 ha. Obok zajæì gospodarczych braÆ
udziaÆ w pracach samorzådu terenowego. W l. 1934–1940 i po wyzwoleniu w 1944 byÆ
wójtem gm. Wi¥niowa. W 1937 zostaÆ odznaczony ZÆotym Krzyºem ZasÆugi. W czasie
okupacji, wykorzystujåc swe stanowisko, broniÆ Polaków przed wywiezieniem na roboty
do Niemiec, pomagaÆ w wyrabianiu faÆszywych dowodów toºsamo¥ci, dziaÆaÆ w RGO.
ByÆ czÆonkiem ZWZ i AK. W 1942 byÆ wiæziony przez gestapo w Ja¥le. We dworze
w Wi¥niowej przebywaÆo wiele osób wysiedlonych przez Niemców z zachodniej Polski.

Po zakoñczeniu wojny J. M. zostaÆ powoÆany do sÆuºby w wojskowym sådzie kolejo-
wym, a w sierpniu 1949 zostaÆ z niej zwolniony w stopniu mjr. Od 1950 byÆ kierowni-
kiem krakowskiego oddziaÆu Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, nastæpnie Biura

MikoÆaj Moszoro
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Wystaw Artystycznych Zarzådu Miejskiego w Krakowie. W l. 1957–1967 byÆ teº wykÆa-
dowcå w ASP w Krakowie, peÆniåc ponadto róºne funkcje spoÆeczne w dziedzinie upo-
wszechniania kultury. W 1967 Prezydium Rzådu przyznaÆo J. M. rentæ specjalnå za
zasÆugi na polu kultury. ZmarÆ w Krakowie.

íonå J.  M. byÆa  Helena Bal  h.  Gozdawa (¥lub 10.01.1931  we Lwowie),  córka
StanisÆawa i Marii z bar. Brunickich, malarka, abs. krakowskiej ASP i mgr filologii
angielskiej UJ. W latach powojennych byÆa wykÆadowcå jæzyków obcych w UJ i ASP.

Dzieci: 1) hr. Jan (ur. 7.02.1932), prof. matematyki uniw. w Denver (USA), oº. z Emi-
liå Przeªdzieckå (¥lub w 1959); 2) hr. PaweÆ (ur. 1.04.1936), inº., dyr. techniczny
przedsiæbiorstwa „Transport Verney” we Francji, oº. z Mariå Ludwikå Mycielskå
(¥lub 1960).
Dok.: Borowski, Genealogie niektórych polskich rodzin utytuÆowanych (w:) MBGiHP, t. 2; Spis ziemian, woj.
lwowskie, W. 1990; zbiór dokumentów rodzinnych w posiadaniu ºony.

Dezydery ChÆapowski (B. K.)

NIEZABITOWSKA ANNA z FROELICHÓW (1909–1961),wspóÆwÆ. maj. ÿleszyn
k. íychlina (pow. kutnowski). Córka WÆadysÆawa i Heleny z Jankowskich. Ur. w ÿleszynie.

Brat → StanisÆaw Jan Froelich (1904–1943).
W 1935 po¥lubiÆa Henryka Niezabitowskiego. Razem z mæºem gospodarowaÆa w maj.

do wrze¥nia 1939. Henryk N. walczyÆ w kampanii wrze¥niowej i, wziæty przez Niem-
ców do niewoli, caÆå wojnæ byÆ w oflagu.

A. N. z matkå i synkiem zostaÆa wywieziona do obozu przej¥ciowego pod £omºå.
Stamtåd dostaÆy siæ do Rudy Malenieckiej, gdzie spædziÆy wojnæ aº do usuniæcia caÆej
rodziny z maj. przez wÆadze PRL. Po krótkim pobycie w íarnowie i powrocie mæºa
z niewoli, Niezabitowscy przenie¥li siæ do Radomska.

Syn Jan, mgr inº. abs. PW, oº. z Annå Kucharskå, mgr. architektem. Majå dwoje
dzieci: Magdalenæ i Marcina. Mieszkajå w Radomsku.

Jadwiga Olizar

OBERTYÑSKI ZDZIS£AW MAR IAN h. Sas (1.12.1894–12.05.1974), wspóÆwÆ.
maj. Hujcze (pow. Rawa Ruska). Ks. praÆat, prof.
teologii. Syn ZdzisÆawa (22.12.1843– 19.07.1924)
i Marii z Pogorskich (18.03.1855–27.05.1923), wÆ.
maj. Hujcze. Ur. we Lwowie.

Po ukoñczeniu gimn. jezuickiego w Austrii stu-
diowaÆ prawo na uniw. wiedeñskim.
W l. 1917–1918 byÆ adiutantem gen. Tadeusza
Rozwadowskiego. W 1919 wståpiÆ do krakow-
skiego seminarium duchownego. Jako kleryk roz-
poczåÆ studia teologiczne w Innsbrucku. W 1923
otrzymaÆ z råk abp. BolesÆawa Twardowskiego
¥wiæcenia kapÆañskie. Na Wydz. Teologii ULw.
uzyskaÆ stopieñ naukowy dr. w zakresie archeolo-
gii i sztuki ko¥cielnej. ByÆ prefektem w szkoÆach
Lwowa i asystentem na Wydz. Teologii tamtejszego
uniw. W 1931 zostaÆ docentem. Od 1932 byÆ zwiå-
zany z Katedrå Historii Ko¥cioÆa w Polsce na Wydz.
Teologii UW. W 1936 wybrano go  dziekanem

ZdzisÆaw Obertyñski
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Wydz. Teologii. Prowadzåc badania nad sztukå liturgicznå w ZakÆadzie Architektury
i Sztuki Politech., zainicjowaÆ publikacjæ przygotowywanych pod jego kierunkiem rozpraw
doktorskich w serii Studia Historico–Ecclesiastica.

W czasie dziaÆañ wojennych 1939 ks. Z. O. byÆ kapelanem szpitala zorganizowanego
na UW. UczestniczyÆ wówczas w ratowaniu ksiægozbioru biblioteki uniwersyteckiej.
Aresztowany przez gestapo przebywaÆ na Pawiaku, a po wydostaniu siæ z wiæzienia
dotarÆ do Rzymu, gdzie wspóÆdziaÆaÆ z prymasem Augustem Hlondem i gen. jezuitów
WÆodzimierzem Ledóchowskim. W okresie póªniejszym byÆ kapelanem Polskich SiÆ
Zbrojnych we Francji. Funkcjæ kapelana polskich jednostek peÆniÆ równieº w Anglii, do
której przedostaÆ siæ po kapitulacji Francji. MiaÆ wykÆady dla Polaków w Edynburgu, a jego
kazania transmitowaÆo radio BBC.

Po zakoñczeniu wojny przebywaÆ przez pewien czas w brytyjskiej strefie okupacyjnej
Niemiec jako wikariusz generalny zgromadzonych tam Polaków. W 1947 wezwany
przez  prymasa Hlonda, wróciÆ  do Polski. ObjåÆ Katedræ  Historii  Ko¥cioÆa na  UW
i kierowaÆ niå do 1954. Do koñca ºycia zajmowaÆ siæ pracå naukowå. OpublikowaÆ wiele
rozpraw z zakresu historii sztuki ko¥cielnej i historii Ko¥cioÆa, m.in. PontyfikaÆ Krakow-
ski z XI w. i MateriaÆy do dziejów Ko¥cioÆa w Polsce. ZmarÆ w Otwocku. Zgodnie
z ºyczeniem zostaÆ pochowany w klasztorze ss. niepokalanek w Szymanowie.
Dok.: Spis ziemian, woj. lwowskie, W. 1990, 44; £oza, t. II, s. 218; Wspomnienia i informacje rodziny.

Edward Obertyñski (D. Rz.)

OBERTYÑSKA BEATA WANDA KORDELIA ANNA z WOLSKICH, pseud.
literacki „Marta Rudzka” (18.07.1898–21.05.1980), wÆ. maj. Perepelniki (pow. zborow-
ski) i maj. Odnów (Udnów) w pow. ºóÆkiewskim, poetka, pisarka. Córka WacÆawa
Wolskiego, inº. wynalazcy, jednego z pionierów
przemysÆu naftowego w Galicji, i Maryli z MÆod-
nickich (13.03.1873 we Lwowie – 25.06.1930),
poetki.  Ur. w podgórskim miasteczku powiato-
wym Skole k. Stryja.

Rodzeñstwo B. O.: 1) Ludwik; 2) Kazimierz;
3) Juliusz, którego córka Danuta wyszÆa za måº za
pisarza Jana Józefa Szczepañskiego; 4) Aniela
(Lela), malarka, ºona MichaÆa Pawlikowskiego.
Ich dzieci: Kacper, Dorota i Lula mieszkali w Anglii,
póªniej w Kanadzie.

Dzieciñstwo B. O. upÆywaÆo w warunkach do-
brobytu, a dziæki matce i jej rodzinie  równieº
w szczególnej atmosferze, jakå stwarzaÆy przyja-
cielskie kontakty ze ¥rodowiskiem twórczej inteli-
gencji lwowskiej (Aleksander Rodakowski, Kor-
nel Ujejski (zob. biogram ⇒ Ujejski Roman),
Andrzej Strug, Leopold Staff i in.). Po katastrofie
finansowej i upadku przedsiæbiorstwa  naftowe-
go, w którym dziaÆaÆ WacÆaw Wolski, rodzina znalazÆa siæ w trudnej sytuacji materialnej.
Przekazany w tym czasie Wolskiemu maj. ziemski Perepelniki, naleºåcy dotåd do jego
babki Melanii z PokuÆyñskich Podlewskiej (póªniej do B. O.), polepszyÆ nieco sytuacjæ
Wolskich, umoºliwiajåc kupno domu we Lwowie; wpÆynåÆ równieº na warunki i tryb
ºycia rodziny.

Beata Obertyñska
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W 1918 B. O. poznaÆa ⇒ Józefa Hipolita Leopolda Obertyñskiego, póªniejszego (od
1924) wÆ. rodzinnego maj. Odnów k. Lwowa, dn. 9.02. 1918 odbyÆ siæ ich ¥lub. Gospo-
darkå w maj. zajmowaÆ siæ måº B. O. Ona sama — podobnie jak jej matka uznawana za
czoÆowå poetkæ mÆodopolskå (zbiory wierszy: Symfonie jesienne [1901], Dzbanek malin
[1925]) — po¥wiæciÆa siæ pracy pisarskiej. Juº w okresie miædzywojennym B. O. byÆa
poetkå i pisarkå znanå w ¥rodowisku inteligencji lwowskiej. Pierwsze swoje wiersza
opublikowaÆa w lwowskim „SÆowie Polskim”. Dziæki pomocy przyjaciela domu, Jana
Gwalberta Pawlikowskiego, w prowadzonym przez niego wydawnictwie (Biblioteka
Medycka) ukazaÆy siæ poezje B. O. Gitara i Tamci (1926). Inne wydane tomiki poezji
liryczno–refleksyjnych to: PszczoÆy w sÆoneczniku (1927), Klonowe motyle (1932), GÆóg
przydroºny (1932). Poza pracå pisarskå B. O. angaºowaÆa siæ w róºne prace spoÆeczne,
m.in. w organizowanie teatru amatorskiego. Od ¥mierci mæºa, który zapisaÆ jej w testa-
mencie swój maj. Odnów (552 ha) musiaÆa z konieczno¥ci wiæcej czasu i uwagi po¥wiæ-
ciì gospodarstwu. W momencie wybuchu wojny, we wrze¥niu 1939 B. O. znajdowaÆa siæ
we Lwowie. Aresztowana w lipcu 1940 przez NKWD i wiæziona poczåtkowo we Lwo-
wie, podzieliÆa póªniej tragiczny los wielu Polaków kresowych, w szczególno¥ci tamtej-
szych ziemian. Przerzucana do róºnych wiæzieñ i Æagrów, przebyÆa dÆugi szlak na ogro-
mnej przestrzeni ZSRR: od Lwowa przez Kijów, Odessæ, Charków, Cherson, Starobielsk,
Moskwæ aº po Workutæ, i z dalekiej póÆnocy znów na poÆudnie przez Samaræ, BuzuÆuk,
Orenburg, Aktiubiñsk, Taszkent, Samarkandæ do Buchary. Uwolniona z Æagru pracowaÆa
w uzbeckim koÆchozie pod Bucharå i stamtåd w lutym 1942 przedostaÆa siæ do polskiego
obozu wojskowego pod Guzarem. Z armiå gen. WÆadysÆawa Andersa wyruszyÆa do
Krasnowodzka, a nastæpnie do Persji, Palestyny i Afryki. Po zakoñczeniu wojny do
Polski nie wróciÆa. Jak wielu Polaków z armii gen. Andersa osiadÆa na staÆe w Londynie,
gdzie mieszkaÆa takºe jej siostra, malarka Aniela Pawlikowska z dzieìmi. PracowaÆa
w Katolickim O¥rodku Wydawniczym „Veritas”. ZajmowaÆa siæ nadal pisaniem wierszy,
pod koniec ºycia przewaºnie o tre¥ci religijnej, a takºe w odpowiedzi na wezwanie do
spisywania wspomnieñ wojennych dokoñczyÆa rozpoczætå wcze¥niej w 1942 w Palesty-
nie i PÆd. Afryce szczegóÆowå relacjæ z wielomiesiæcznej wiæziennej i Æagrowej tuÆaczki
po ZSRR. Ta opowie¥ì (W domu niewoli), napisana z pasjå i talentem narracyjnym,
wydrukowana pierwszy raz po polsku w 1946 w Rzymie, doczekaÆa siæ w ciågu nastæp-
nych 20 lat przekÆadów: niemieckiego, szwedzkiego i holenderskiego. Staraniem pol-
skich ¥rodowisk emigracyjnych drugie polskie wydanie ksiåºki ukazaÆo siæ w 1968
w Londynie. DoÆåczono do niego cykl wierszy B. O., w których znalazÆ odbicie czas jej
pobytu na Wschodzie.

B. O. jest teº autorkå wielu innych nowel i wierszy zawartych w zbiorach: Wiersze
dawne i nowe (Jerozolima 1945), Ziarnka piasku. Opowiadania i nowele (1957), Miód
i pioÆun (Londyn 1972). Juº po ¥mierci autorki ukazaÆy siæ drukiem zbiory: PerÆy (1980),
Plebania, Grudki kadzidÆa (1987).

W kraju, wspomnienia W domu niewoli Æåcznie z cyklem wierszy (jak w II wydaniu
londyñskim) wydane byÆy przez Instytut Wydawniczy PAX dopiero w 1991. Wcze¥niej,
ale teº po ¥mierci autorki ukazaÆa siæ edycja jej Wierszy wybranych (W. 1986) oraz
Grudki kadzidÆa (Kr. 1987). Za dorobek pisarski B. O. otrzymaÆa róºne nagrody: Ka-
tolickiego O¥rodka Wydawniczego w Londynie, „Przeglådu Powszechnego” wychodzå-
cego w Londynie pod red. ks. Jerzego Mirewicza, Fundacji Alfreda Jurzykowskiego
w Nowym Jorku.

B. O. zmarÆa w Londynie na stacji metra, gdy jechaÆa w odwiedziny do siostry. ZostaÆa
pochowana na cmentarzu North Sheen.
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Dok.: SÆownik pisarzy polskich na obczyªnie 1939–1980, W. 1992; M. Wolska, B. Obertyñska, Wspomnienia,
W.1974; B. Obertyñska, W domu niewoli, I wyd. polskie, 1991; S. Sierotwiñski, Maryla Wolska, ¥rodowisko,
ºycie, twórczo¥ì, Wr. 1963; Spis ziemian, woj. lwowskie, W. 1990; WEP, t. 8; informacje rodziny.

Edward Obertyñski (D. Rz)

OLIZAR W£ODZIMIERZ MARIAN h. Chorågwie Kmitów (1870–1913), wÆ. maj.
Czarnolas (czæ¥ì klucza szczeglejowskiego) pod Korosteszowem na Ukrainie (pow.
radomyski). Syn Zygmunta i Jadwigi z Bohdanowiczów h. MogiÆa, córki Napoleona,
marszaÆka szlachty woÆyñskiej i Eweliny z Rykalskich h. Doliwa. Ur. w Borszczowie,
maj. posagowym matki w guberni kijowskiej.

WedÆug rodzinnej tradycji Olizarowie zamieszkiwali na
Ukrainie od XIV w., wywodzåc siæ od protoplasty Elea-
zara h. Chorågwie Kmitów. Uwaºali siæ za Rusinów.
Ród ten miaÆ dwie gaÆæzie. GaÆåª Olizarów SzyÆowi-
czów wygasÆa pod koniec XV w., Olizarowie WoÆcz-
kiewicze ºyjå do chwili obecnej, i W. O. byÆ potom-
kiem tej gaÆæzi rodowej. Olizarowie WoÆczkiewi-
cze, ºeniåc siæ z przedstawicielkami juº spolonizo-
wanych rodów rusiñskich lub z Polkami, stopnio-
wo ulegali wpÆywom kultury polskiej, zachowujåc
jednak do chwili obecnej, mocnå ¥wiadomo¥ì swe-
go rusiñskiego pochodzenia.

Rodzeñstwo: 1) Kazimierz zmarÆy w mÆodo¥ci,
2) MieczysÆaw, mÆodszy brat, w ramach dziaÆów ro-
dzinnych otrzymaÆ czæ¥ì klucza szczeglejowskiego
zw. Jadwinówkå dla uczczenia pamiæci matki,
3) BronisÆawa za Wojciechem Odrowåºem–Pieniåº-
kiem otrzymaÆa czæ¥ì lasów klucza szczeglejowskie-
go, 4) Jadwiga za StanisÆawem Jarocimskim, otrzymaÆa
równieº czæ¥ì lasów, 5) Maria za Janem Kor-
winem–Szymanowskim, takºe wyposaºona terenem zalesionym.

W. O. wyjechaÆ w 1893 do Rygi, gdzie rozpoczåÆ studia na Wydz. Inºynierii Lådowej
Polit. Ryskiej. StudiowaÆa tam wówczas duºa grupa mÆodzieºy polskiej, przewaºnie ze
wschodnich terenów I Rzeczpospolitej. TrwaÆy tam wtedy silne wpÆywy tradycji wileñ-
skich filaretów i filomatów. W tej atmosferze powstaÆa w 1879 polska korporacja studen-
cka „Arkonia”, do której wståpiÆ W. O. W l. 1895–1896 peÆniÆ funkcjæ wiceprezesa,
majåc istotny wpÆyw na ksztaÆtowanie siæ ¥wiatopoglådu mÆodych arkonów. Podstawowa
zasada arkoñska: „Prawdå a pracå” staÆa siæ dla W. O. jego wÆasnym programem zacho-
wañ i dziaÆañ.

W kilka lat póªniej, poznaÆ w Warszawie, znanå w ¥rodowisku inteligencji, rodzinæ
sædziego → WÆadysÆawa Andrychiewicza (1848–1902). MÆody abs. politech. ryskiej
ulegÆ silnym wpÆywom jego osobowo¥ci. Jednocze¥nie zakochaÆ siæ i zaræczyÆ z jego
córkå Urszulå, jedynå córkå sædziego. W kwietniu 1902 odbyÆ siæ ich ¥lub. MÆoda para
wyjechaÆa w gÆåb Rosji, gdzie W. O. pracowaÆ przy budowie kolei Moskwa–Petersburg.
Przez rok mieszkali w Wyrycy. Proponowane mu przedÆuºenie kontraktu W. O. odrzuciÆ,
postanawiajåc wróciì na Ukrainæ i zajåì siæ organizacjå gospodarki rolno–le¥nej na
terenach wszystkich posiadÆo¥ci rodzinnych.

Zygmunt Olizar, ojciec WÆodzimierza oddaÆ tereny naleºåce do klucza szczeglejow-
skiego W. O. i jego mÆodszemu bratu MieczysÆawowi, wydzieliwszy czæ¥ì lasów na

WÆodzimierz Olizar
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posagi dla córek. Administracjå i podziaÆem dochodów obciåºyÆ W. O. oraz zleciÆ mu
opiekæ nad caÆo¥ciå dziaÆañ dokonywanych siæ na terenach olizarowskich. Rozpoczyna-
jåc swojå dziaÆalno¥ì , W. O. musiaÆ uporaì siæ z licznymi trudno¥ciami. Najwiækszym
problemem byÆy regulacje przestrzenne oraz negocjacje z dzierºawcami ziemi olizarow-
skiej, która zostaÆa wydzierºawiona znacznie wcze¥niej, gdy Zygmunt byÆ niepeÆnolet-
nim chÆopcem. Negocjacje polegaÆy na uzyskaniu ich zgody na stopniowe przenoszenie
siæ z terenów przez nich uprawianych w centrum majåtków, na tereny odleglejsze.
BudziÆo to sprzeciw tych, którzy juº siæ pobudowali. UwidoczniÆo siæ to jaskrawo
w pierwszym okresie negocjacji, gdy niektórzy dzierºawcy (przewaºnie Niemcy) pod-
palili zgromadzony materiaÆ drzewny, przygotowany do budowy nowego dworu. Gdy
W. O. nie daÆ siæ zniechæciì do powziætego planu — proponowane zamiany byÆy hojnie
opÆacone — stosunki z dzierºawcami uÆoºyÆy siæ dobrze.

W. O. napotkaÆ poza tym na terenach kompleksów le¥nych chaotycznie rozmieszczone
chutory i mniejszå zabudowæ mieszkalno–gospodarczå. Ludno¥ì zamieszkujåca te osady
le¥ne okre¥laÆa siæ jako „olizarowszczyki”. Po analizie posiadanych dokumentów i miej-
scowych legend W. O. ustaliÆ, ºe ludno¥ì tæ stanowili potomkowie towarzyszy chorågwi
pancernej, którå wÆasnym sumptem wystawiÆ jego prapradziad Konstanty Olizar, marsza-
Æek wojewódzki w konfederacji barskiej. Po upadku konfederacji, K. O. ukryÆ tych
towarzyszy pancernych w swoich le¥nych posiadÆo¥ciach na Ukrainie, chroniåc ich przed
wywiezieniem na Sybir. W. O. znalazÆ siæ w trudnej sytuacji, gdyº wzglædy racjonalne
nakazywaÆy uporzådkowanie gospodarki le¥niej, a  tym samym usuniæcie  chutorów
i osad le¥nych z wnætrza lasów na ich obrzeºa. Racje historyczne i emocjonalno–rodzin-
ne zakazywaÆy stosowania jakiegokolwiek przymusu. W. O., dziæki wrodzonej delikat-
no¥ci poÆåczonej ze stanowczo¥ciå i konsekwencjå dziaÆañ, potrafiÆ znaleªì wÆa¥ciwe
rozwiåzanie, korzystne dla obu zainteresowanych stron. Dowodem tego byÆ ºyczliwy
stosunek w latach rewolucji, juº po ¥mierci W. O., zarówno dzierºawców Niemców, jak
i „olizarowszczyków” do wdowy → Urszuli Olizarowej (1882–1958) i jej dzieci.

Przed W. O. stanæÆy teº inne zadania. Stare dworzyszcze w Szczeglejówce, zimne
i niewygodne, nie byÆo zamieszkaÆe przez Olizarów juº w poprzedniem pokoleniu.
Zygmunt Olizar mieszkaÆ z rodzinå w maj. Borszczów, a na staro¥ì przeniósÆ siæ do
domu olizarowskiego w íytomierzu. W wyniku podziaÆu gruntów pomiædzy braci, W.O.

Letni dwór Olizarów w Czarnolesie
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przejåÆ teren na skraju kompleksu le¥nego i nazwaÆ go Czarnolasem, na cze¥ì poety Jana
Kochanowskiego oraz stron, z których pochodziÆa jego ºona Urszula. W piæknym dæbo-
wo–grabowym lesie wyciæto place na budowæ dworu, domu administracji, oficyny,
dwumieszkaniowych domów pracowniczych z ogrodami, umieszczonymi wzdÆuº drogi
dojazdowej (wysadzonej ¥wierkami), dwóch podwórzy, przy których stanæÆy budynki
gospodarcze, obszernego placu, zwanego „tokiem”, gdzie odbywaÆy siæ mÆocki i maga-
zynowanie zbiorów. Plan parku wraz z nowymi dosadzeniami dostosowano do zachowa-
nych najpiækniejszych okazów drzewostanu le¥nego. Za parkiem zaÆoºono sad i ogród
warzywny z uprawami specjalnymi. W 1905 osiedle gospodarcze byÆo juº na ukoñcze-
niu, a dwór zamieszkany. W. O. równolegle pomagaÆ bratu MieczysÆawowi w budowie
jego dworu i caÆego osiedla Jadwinówki.

W. O. — arkon, nie zapominaÆ o problemach spoÆecznych. Budujåc domy dla swych
pracowników, zaopatrzone w ogrody i budynki dla drobnego inwentarza, my¥laÆ o za-
spokojeniu sÆusznych potrzeb ºyciowych i kulturalnych swych pracowników. Dla Pola-
ków z dawna osiadÆych i tych, którzy przybyli na przeÆomie XIX i XX w., zamierzali
Olizarowie uruchomiì polskie szkolnictwo. Niestety na terenie Kijowszczyzny byÆo ono
w tym okresie zabronione. DziaÆalno¥ì W. O. zostaÆa przerwana w 1913 przez chorobæ,
która doprowadziÆa do jego ¥mierci. ByÆ ostatnim z Olizarów pochowanym w krypcie
grobowca rodzinnego pod korosteszowskim ko¥cioÆem.

Jego ºona Urszula, wdowa w wieku 32 lat, prowadziÆa dalej rozlegÆy maj. mæºa,
borykajåc siæ z coraz wiækszymi trudno¥ciami wobec nastania wojny i rewolucji. Nigdy
nie zapomniaÆa jednak o potrzebach spoÆecznych i ojczystych. W 1917 jako prezeska
koÆa Polskiej Macierzy Szkolnej opiekowaÆa siæ kilkunastoma szkoÆami polskimi. Prze-
trwaÆa dwa groªne napady band bolszewickich. Opu¥ciÆa Ukrainæ, przyjeºdºajåc w grud-
niu 1918 do Warszawy z czwórkå dzieci: 1) Krystyna (1903–1970), uczestniczka powsta-
nia warszawskiego, dÆugoletni pracownik sådownictwa w Warszawie; 2) Bohdan (1905–
1985 zm. w Londynie), mgr prawa. CzÆonek harcerstwa polskiego na Ukrainie, harc-
mistrz RP. BraÆ udziaÆ jako oficer w kampanii we Francji w 1940 i w kampanii dywizji
gen. StanisÆawa Maczka w l. 1944–1945. íona Izabella Will (Szkotka), ich dzieci:
a) MichaÆ (ur. 1947) w Londynie, mgr planowania transportu, dziaÆaÆ w zarzådzie Insty-
tutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie. OtrzymaÆ w 1992 obywatelstwo pol-
skie. íona Sarah Jane Sawrey–Cookson. Dzieci: trzy córki i syn Douglas Bohdan,
b) córka Anna, måº Craig Mair — mgr filologii angielskiej w Szkocji. Troje dzieci;
3) Celina (1906–1991), måº Teodor íegliñski, prawnik, uczestnik powstania warszaw-
skiego, zm. w obozie koncentracyjnym w Gross–Rosen. Syn WÆodzimierz (ur. 1944),
rolnik, wÆ. gospodarstwa w Brze¥ciach pod Janowcem w pow. kozienickim, czæ¥ci spadku
rodzinnego po Urszuli Olizar; 4) WÆadysÆaw (1908–1982).
Dok.: Pamiætnik kijowski, t. IV, London 1980;K. PuÆaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola,
WoÆynia i Ukrainy, t. 2, W. 1991; „Dziennik Kijowski” z dn. 13(26) sierpnia 1913, Ksiæga pamiåtkowa „Arkonii”.

Jan Olizar

OLIZAR URSZULA z ANDRYCHIEWICZÓW (1882–1958), wspóÆwÆ. maj. Brze-
¥cie w pow. kozienickim i maj. Czarnolas pod Koresteszowem na Ukrainie (pow. rado-
myski). Córka → WÆadysÆawa h. Stuart i Marceli Odrowåº–Pieniåºek h. Odrowåº.
Ur. w Warszawie.

Dom Andrychiewiczów byÆ powszechnie uwaºany za wzór rodziny polskiej otwartej
dla wszystkich,  którym na sercu leºaÆo dobro ojczyzny. U. O. pobieraÆa naukæ na
tzw. „domowym komplecie” zÆoºonym z dziewczåt, których nauczycielami byli mÆodzi
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studenci, bioråcy równieº udziaÆ w wieczorach literac-
kich organizowanych u Andrychiewiczów. Jesieniå
1898 na wieczorze muzycznym Ignacego Paderew-
skiego, 16-letnia wówczas Urszula ¥piewaÆa pie¥ni
polskie. Ok. 1900 w domu Andrychiewiczów zaczåÆ
bywaì WÆodzimierz Olizar rodem z Kijowszczy-
zny, arkon, inºynier dróg i mostów. ZaræczyÆa siæ
z nim po kilku miesiåcach. W tym samym czasie
niespodziewana ¥mierì jej ojca okryÆa rodzinæ ºa-
Æobå. W kwietniu 1902 odbyÆ siæ ¥lub Urszuli
z WÆodzimierzem. Sakramentu maÆºeñstwa udzielaÆ
im przyjaciel rodziny ks. Aleksander Kakowski, póª-
niejszy kardynaÆ.

Pierwszy rok spædziÆa mÆoda para w gÆæbi Rosji,
gdzie WÆodzimierz Olizar po ukoñczeniu politech.
w Rydze, prowadziÆ nadzór nad budowå
100–kilometrowego odcinka kolei Petersburg–Mo-

skwa. Potem przenie¥li siæ do rodzinnego maj. Oliza-
rów, wchodzåcego w skÆad szczeglejowskiego zespoÆu

dóbr. Na pamiåtkæ Urszuli, córki Jana Kochanowskiego
nazwaÆ WÆodzimierz swå posiadÆo¥ì Czarnolasem. Ze-

spóÆ budynków gospodarczych Æåcznie z dworem zostaÆ wybudowany w ciågu trzech lat,
na skraju duºego obszaru le¥nego. W obræbie wykarczowanego lasu zaÆoºono sad i ogród
warzywny, sprowadzono bydÆo zarodowe. ZaÆoºono hodowlæ drobiu, w tym szczególnie
licznå gæsiarniæ. Park, powstaÆy na bazie zachowanych najpiækniejszych okazów drzew
le¥nych, uzupeÆniono ¥wierkowymi szpalerami. Umiejætno¥ci nabyte w domu rodziców,
a przede wszystkim w Brze¥ciach przydaÆy siæ U. O. Najwiæcej przydaÆa jej siæ umiejæt-
no¥ì obcowania z ludªmi, którzy jå otaczali. Dar ten odziedziczyÆa po ojcu. Jadåc
w odlegÆe ukrainne strony, wnosiÆa swym uczestnictwem w domu polskå atmosferæ.
Dobre strony polskiej kultury i wychowania nie kÆóciÆy siæ z miejscowå kulturå i obycza-
jami miejscowej ludno¥ci. Oba ko¥cioÆy — katolicki i prawosÆawny w Korosteszowie
byÆy kiedy¥ wybudowane przez Olizarów.

Lata 1905–1912 byÆy najszczæ¥liwszym okresem w ºyciu U. O., gdy wspólnie z mæ-
ºem budowali gniazdo rodzinne, a dla skupiajåcych siæ przy nich ludzi — dobrze
zaplanowane siedliska. W 1913 zostaÆa w wieku 32 lat wdowå z czworgiem dzieci
i duºym maj. do prowadzenia. Nie zaÆamaÆa siæ. Z pomocå starego wuja WacÆawa
Odrowåºa–Pieniåºka, brata matki, prowadziÆa nadal maj. Czarnolas. Warunki ºyciowe
stawaÆy siæ coraz trudniejsze wobec wybuchu wojny ¥wiatowej. W 1916 napÆynæÆa fala
uchodªców z Polski, w tym znaczna liczba osób z inteligencji. U. O. wziæÆa czynny
udziaÆ w akcji organizowania szkóÆ polskich na terenie Kijowszczyzny. Jako prezeska
miejscowego koÆa Polskiej Macierzy Szkolnej zorganizowaÆa kilkana¥cie szkóÆ. Co
niedziela mÆodzi nauczyciele spotykali siæ we dworze czarnoleskim. ByÆy teº zabawy
i tañce, do których pomimo zmæczenia, przygrywaÆa na fortepianie. W latach nastæpnych
(1917–1918), gdy na kresach zaostrzyÆy siæ stosunki miædzy dworem i wsiå, okazaÆy siæ
zbawienne umiejætno¥ci U. O. obcowania z ludªmi i zdobywania zaufania. „Pani —
wdowa” oddaÆa siæ wraz z dzieìmi pod opiekæ sÆuºby i rzeczywi¥cie byÆa przez niå
ostrzegana i chroniona. PrzeºyÆa napady obcych band bolszewickich. WyjechaÆa z Ukra-
iny jako jedna z ostatnich ziemian kresowych w grudniu 1918.

Urszula Olizar
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W Warszawie zaczåÆ siæ najciæºszy okres jej ºycia. MieszkaÆa w niewielkim miesz-
kaniu z czwórkå dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Przyjaciele ojca wyrobili jej posadæ
w Tow. Ubezpieczeñ „Przezorno¥ì”, zaÆoºonym przez jej ojca. W godzinach popoÆudnio-
wych podejmowaÆa dodatkowe prace. Dzieci pomimo przerw w nauce, spowodowanych
wojnå i wygnaniem, uczyÆy siæ dobrze i wcze¥nie zaczæÆy pomagaì matce udzielaniem
korepetycji. Miesiåc przysÆugujåcego jej urlopu U. O. spædzaÆa w Brze¥ciach. ByÆy to
wakacje na wÆasnej ziemi, we wÆasnym domu. Gospodarze pamiætali jå jako dziewczyn-
kæ. OdnajdywaÆa teº swoje rówie¥niczki, obecnie bædåce matkami i gospodyniami, które
odwiedzaÆy jå, wspominajåc wspólnie przeºyte czasy. Dzierºawcy byli ºyczliwi, tenutæ
pÆacili nikÆå, ograniczajåcå siæ gÆównie do usÆug w postaci konnych pojazdów, koniecz-
nych do przywiezienia (i odwiezienia) rodziny na lato z odlegÆej stacji w PuÆawach.
Prawdziwå opiekæ, gÆównie moralnå miaÆa U. O. w rodzinie Odrowåº–Pieniåºków
z £agowa. W ostatnim okresie przed II wojnå ¥wiatowå sytuacja rodziny poprawiÆa siæ.
DorosÆe dzieci zaczæÆy zarabiaì. Rodzina przeniosÆa siæ do wygodnego mieszkania
w Alejach Jerozolimskich w Warszawie.

II wojna ¥wiatowa wszystko zniszczyÆa. Trzeciego dnia powstania dom w Alejach
zostaÆ przez Niemców spalony, a ludno¥ì wypædzona. U. O. udaÆo siæ z córkå Krystynå
uciec z konwoju i schroniì za barykadå powstañczå przy ul. Kruczej. PrzetrwaÆa powsta-
nie i spotkaÆa siæ z synem WÆadysÆawem pracujåcym w szpitalu polowym przy ul. Hoºej.
Po kapitulacji wyszli z Warszawy do obozu w Pruszkowie. I znowu trzeba byÆo wszystko
zaczynaì od poczåtku. Po dwudziestu latach pracy w Tow. „Przezorno¥ì” U. O. otrzyma-
Æa od wÆadz PRL skromnå emeryturæ. Od wiosny do póªnej jesieni przebywaÆa w Brze-
¥ciu, czuwajåc nad remontem. ByÆy zakusy miejscowej wÆadzy PRL zabrania jej tego
domu i ziemi, jako mienia podworskiego, pomimo ºe dekret o reformie rolnej nie
obejmowaÆ tej posiadÆo¥ci. SadziÆa drzewa i krzewy owocowe; ziemiæ uprawiali „za
podatki” såsiedzi. Córki Krystyna i Celina oraz syn WÆadysÆaw pomagali jej, po¥wiæca-
jåc swoje urlopy dla utrzymania ziemi rodzinnej. Najstarszy syn Bohdan osiadÆy w Lon-
dynie pomagaÆ finansowo w miaræ moºliwo¥ci. We wsi Brze¥ce przeprowadzano koma-
sacjæ gruntów. Duºå czæ¥ì parku podworskiego naleºåcego niegdy¥ do Koperskich
przydzielono jako nieuºytek U. O., w zamian za pole uprawne.

U. O. byÆa czynna do koñca ºycia. ZmarÆa w 1958 i zostaÆa pochowana w grobie
rodzinnym Andrychiewiczów na Powåzkach. Gospodarstwo w Brze¥ciach zostaÆo po-
dzielone miædzy czwórkæ jej dzieci: Krystynæ, Bohdana, Celinæ íegliñskå i → WÆady-
sÆawa (1908–1982). Obecnie gospodarujå jej wnuki. Obok starego domu „Pod lipami”,
stoi w pobliºu nowy dom „Pod dæbami” i wiåzami stanowiåcymi czæ¥ì dawnego parku
dworskiego sprzed 1863. Så w tym kilkusetletnie pomniki przyrody. Prawnuki, bawiåc
siæ w¥ród tych drzew, uczå siæ dziejów Polski. Dzieci: zob. → WÆodzimierz Olizar.

Jadwiga Olizar

OLIZAR W£ADYS£AW h. Chorågwie Kmitów (11.11.1908–23.12.1982), wspóÆwÆ.
maj. Szeligi pod Warszawå i resztówki Brze¥ce k. Janowca w pow. kozienickim, rolnik.
Syn → WÆodzimierza Olizara (1870–1913) i → Urszuli z Andrychiewiczów
(1882–1958) h. Stuart. Ur. w Czarnolesie w ziemi kijowskiej.

W 1918 jako 10-letni chÆopiec przyjechaÆ z matkå Urszulå i rodzeñstwem z Ukrainy
do Warszawy. W Warszawie kontynuowaÆ naukæ w gimn. mæskim im. ¥w. StanisÆawa
Kostki, a nastæpnie w gimn. realnym im. Rontalera, gdzie zdaÆ maturæ w 1929.
W l. 1920–1927 naleºaÆ do harcerstwa. W 1929 rozpoczåÆ studia na Wydz. Rolnym
SGGW. ZostaÆ przyjæty do akademickiej korporacji „Arkonia”, której zostaÆ w 1931
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prezesem. W maju 1936 wchodziÆ w skÆad pocztu sztandarowego „Arkonii” w ¥lubowa-
niu Jasnogórskim w Czæstochowie. AngaºowaÆ siæ takºe w Bratniej Pomocy Studentów
SGGW i byÆ jej prezesem w roku akademickim 1931–1932.

Przed skoñczeniem studiów rozpoczåÆ w 1934 pracæ w Banku Akceptacyjnym po-
wstaÆym przy Banku Rolnym dla konwersji dÆugów, które obciåºaÆy maj. rolne w dobie
kryzysu lat 1929–1936. ByÆa to pomoc pañstwa udzielona rolnikom w formie rozÆoºenia
zadÆuºeñ na okres 18–30 lat, przy stosunkowo niskim oprocentowaniu. ZostaÆ pracowni-
kiem Komitetu Konwersyjnego, nastæpnie DziaÆu Kredytowo–Lustracyjnego. Jednocze-
¥nie przygotowywaÆ pracæ dyplomowå na temat kolonizacji niemieckiej na terenach
zaboru pruskiego w XIX i XX w. Temat wymagaÆ zbierania materiaÆów w terenie, co
kolidowaÆo z pracå w banku.

W 1937 W. O. zaræczyÆ siæ z koleºankå z Wydz. Rolnego SGGW Jadwigå Jankowskå,
córkå → Alfreda (1882–1947) i → Zofii z Karszo–Siedlewskich (1884–1957). Zrezyg-
nowaÆ z pracy w banku; daÆa mu ona sporo wiadomo¥ci i do¥wiadczeñ nie tylko z zakre-
su operacji kredytowo–bankowych, ale równieº dotyczåcych problemów ekonomicz-
nych rolnictwa. Od 1937 objåÆ zarzådzanie maj. Kruchowo (pow. mogielnicki) swojego
przyszÆego te¥cia. W 1938 W. O. oºeniÆ siæ z Jadwigå Jankowskå.

Po wybuchu wojny zgÆosiÆ siæ do sÆuºby ochotniczej i zostaÆ przydzielony do jednostki
sapersko–minerskiej w Kutnie. Po walkach nad Bzurå dostaÆ siæ do niewoli, z której
udaÆo mu siæ uciec. Rodzina jego wysiedlona z Kruchowa przez Niemców osiedliÆa siæ
w Szeligach pod Warszawå, w maj. Kazimiery Gozdawy–Jawornickiej, która nie majåc
dzieci, zapisaÆa go maÆºonkom WÆadysÆawowi i Jadwidze Olizarom oraz StanisÆawowi
i Aleksandrze íarynom, swym najbliºszym krewnym.

CaÆo¥ciå gospodarki maj. zajåÆ siæ W. O. Dziæki produkcji warzywniczej (polowej
i w inspektach) na ºyznych glebach, w bezpo¥rednim såsiedztwie Warszawy (12 km od
centrum), maj. dawaÆ duºy dochód pozwalajåcy udzielaì pomocy wielu osobom i insty-
tucjom potrzebujåcym wsparcia, m.in. wspieraÆ konspiracyjnå organizacjæ ziemiañskå
„Uprawa”. Juº w grudniu 1939 W. O. wÆåczyÆ siæ do „Zwiåzku Jaszczurczego”, a nastæp-
nie w pracæ SÆuºby Cywilnej Narodu. W 1942 W. O. ukoñczyÆ konspiracyjne studia
w SGGW. Stale ukrywano w Szeligach mÆodych ludzi zaangaºowanych w konspiracji
jako praktykantów rolnych. W. O. udzielaÆ pomocy íydom, w 1943 sprowadziÆ ucieki-
nierkæ z getta, która mieszkaÆa w Szeligach do koñca okupacji. W 1944 dopomógÆ jej
mæºowi schroniì siæ w såsiedniej wsi, w Macierzyszu. Dn. 1.08.1944 przybywaÆ w ÿród-
mie¥ciu Warszawy, zgÆosiÆ siæ do pracy w szpitalu wojskowym i pracowaÆ tam do kapi-
tulacji. Dziæki szczæ¥liwemu zbiegowi okoliczno¥ci uniknåÆ wywozu do Niemiec i po-
przez obóz w Pruszkowie wróciÆ 6.10. do Szelig.

Dn. 23.01.1945 przybyÆa do Szelig Komisja do spraw Reformy Rolnej, która zajæÆa
siæ (przy 23oC mrozu) usuniæciem z dworu caÆej rodziny zÆoºonej z 16 osób (w tym
6 dzieci w wieku od 6 miesiæcy do 5 lat). Przed ostatecznym wysiedleniem oficerowie
NKWD towarzyszåcy „komisji”, indagowali W. O. i ºådali ukrytej broni. Po trzech
godzinach zostaÆ zwolniony, ale nastæpnego dnia rano caÆå rodzinæ wywieziono do
m. WÆochy, nie troszczåc siæ, gdzie bædå mieszkaì.

W. O. dostaÆ posadæ w Wydz. Rolnym Rady Narodowej w Bydgoszczy jako refe-
rent od upraw ro¥lin oleistych. Z otrzymanej pensji nie mógÆ utrzymaì rodziny i zmuszo-
ny zostaÆ przenie¥ì siæ w 1946 na ÿlåsk do Gliwic. W Bytomiu zostaÆ inspektorem
obiektów rolnych naleºåcych do przemysÆu chemicznego. Klimat ÿlåska nie sÆuºyÆ dzie-
ciom. W. O. w sierpniu 1947 przeniósÆ siæ wiæc do PNZ pod Szczecin. ByÆo to kilka
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duºych maj. poniemieckich (pow. Kamieñ Pomorski), odbieranych kolejno od sowiec-
kich wÆadz wojskowych.

Mimo trudnych warunków bytowych, spoÆecznych i politycznych l. 1947–1950 byÆy
ciekawym i owocnym okresem pracy. Zdewastowane wojnå i okupacjå wojsk sowieckich
tereny trzeba byÆo zamieniì w pola uprawione i obsiane przy pomocy przesiedleñców zza
Buga nie przygotowanych do nowych warunków, oraz garstki przestraszonych autochtonów
przydzielanych przez wÆadze, których kolejnymi transportami ewakuowano do Rzeszy,
a takºe uciekinierów z wiæzieñ i obozów, byÆych partyzantów. Sprzæt rolniczy byÆ zróºnico-
wany: od prymitywnych narzædzi przywiezionych ze Wschodu do nowoczesnych traktorów,
na które wsiadali, pospiesznie szkoleni traktorzy¥ci. Przy przejmowaniu maj. od wojska

sowieckiego trzeba byÆo natychmiast po podpisaniu protokóÆu
zabezpieczaì wszystko, szczególnie ¥rodki produkcji, jak

np. ziarno siewne czy sadzeniaki, wywoºåc je tymczaso-
wo do innego  maj., aby  nie  byÆy  rozkradzione  przez

ociågajåce siæ z opuszczeniem terenu wojsko. Nato-
miast z zadowoleniem widziaÆo siæ uprawione i ob-
siane odÆogi, na których rok temu wyrastaÆa gæstwi-
na chwastów, siægajåca ramion czÆowieka. Wszyst-
ko to dziaÆo siæ pod „ochronå i opiekå” nowej wÆa-
dzy komunistycznej, która,  na  przemian groªbå
i pro¥bå, usiÆowaÆa wciågnåì pracowników pañ-
stwowych w szeregi partii. Kaºde niepowodzenie
gospodarcze mogÆo spowodowaì oskarºenie o sa-
botaº i zaprowadziì do wiæzienia. Taka sytuacja za-
istniaÆa, gdy niespodziewanie ewakuowano robotników
Niemców w czasie wykopków, a tymczasem nastaÆy
wczesne przymrozki. W. O. uruchomiÆ wtedy w jednym
z maj. ogromnyparnik,do któregozwoºono nadmarzniæ-

te ziemniaki, a nastæpnie zakiszono je na paszæ dla zwie-
rzåt. Natarczywo¥ì zaproszeñ do PZPR wzmogÆa siæ do

tego stopnia, ºe W. O. miaÆ juº tego dosyì i za zgodå zarzådu
PNZ, które przeksztaÆcono w PGR-y, zostaÆ inspektorem–lu-

stratorem okrægu. ZamieszkaÆ z rodzinå w Szczecinie–Zdro-
jach, gdzie ºona dostaÆa sÆuºbowe mieszkanie i pracæ w szkole ogrodniczej.

Stabilizacja nie trwaÆa dÆugo. Coraz czæ¥ciej przedstawiciele UB brali udziaÆ w normal-
nych inspekcjach. Gdy W. O. broniÆ atakowanych administratorów i rzådców, przewaºnie
b. ziemian oskarºonych o sabotaº, ºådano, aby stawaÆ po stronie prokuratury, groºono.
ZdecydowaÆ siæ zachorowaì. Dawna nie wyleczona kontuzja nogi posÆuºyÆa mu do zwolnie-
nia siæ i opuszczenia woj. szczeciñskiego. PodejmowaÆ krótkotrwaÆe prace. Jesieniå 1950
rodzina powiækszona o nastæpne dziecko zamieszkaÆa w Milanówku, a W. O. podjåÆ pracæ w
Sandomiersko–Wielkopolskiej Hodowli Nasion, mieszczåcej siæ w Podkowie Le¥nej, wiå-
ºåc siæ z tå instytucjå do 1956. ByÆ to okres mniejszych nacisków politycznych, ale byÆy to
czasy niedostatku. Przez piæì lat W. O. byÆ jedynym ºywicielem rodziny. Dn. 1.06.1956
przeniósÆ siæ do Biura Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie. W 1958 po ¥mierci
matki przejåÆ czæ¥ì resztówki Brze¥ce k. Janowca nad WisÆå. Od tej pory kaºdy urlop oboje
z ºonå wykorzystywali na stopniowe zagospodarowanie tego kawaÆka rodzinnej ziemi.
Zagony nasienne, cebulki tulipanów, szkóÆki krzewów owocowych i sad — oto róºne etapy
upraw prowadzonych w Brze¥cach. Dyskryminacjæ klasowå i politycznå odczuwaÆ nadal.

WÆadysÆaw Olizar
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Odmawiano mu zezwolenia na wyjazd do Londynu, gdzie miaÆ stryjecznego brata.
Typowå oznakå „nieÆaski” byÆo odmówienie paszportu do NRD, dokåd byÆ delegowany
przez wÆasne biuro, w celu zapoznania siæ z tamtejszymi do¥wiadczeniami biologiczne-
go oczyszczania ¥cieków. Natomiast w¥ród swoich bezpo¥rednich zwierzchników
i wspóÆpracowników cieszyÆ siæ zawsze uznaniem.

W Warszawie od 1964 oboje Olizarowie naleºeli do grupy Rodzina Rodzin przy
parafii Dzieciåtka Jezus przy ul. Czarnieckiego. W. O. odnowiÆ regularne spotkania
z filistrami Arkonii, braÆ udziaÆ w zebraniach towarzyskich Rodziny Arkoñskiej oraz
w redakcji Ksiægi Pamiåtkowej „Arkonii”, wydanej w Londynie z okazji 100-lecia tego
stowarzyszenia. StaraÆ siæ zainteresowaì ideaÆami Arkonii mÆode pokolenie, synów.
W 1990 stowarzyszenie zostaÆo powtórnie zarejestrowane.

Od przej¥cia na emeryturæ W. O. zajåÆ siæ z wielkim zaangaºowaniem gospodarstwem
w Brze¥cach. PodjåÆ budowæ nowego domu, który w grudniu 1978 staÆ pod dachem.
Wszyscy czÆonkowie rodziny, szczególnie najmÆodsza córka Teresa, brali udziaÆ w tym
dziele, nie wyÆåczajåc wnuków. Gdy nowy dom byÆ juº w duºej mierze wykoñczony, caÆa
rodzina mogÆa w nim w lecie mieszkaì. L. 1981–1982 przyniosÆy satysfakcjæ duºymi
zbiorami owoców bædåcymi efektem pracy lat poprzednich. Niestety nieubÆagana choro-
ba przeciæÆa ºycie W. O., który zawsze czuÆ siæ najlepiej w pracy na roli, gdzie znajdowaÆ
przyjemno¥ì i satysfakcjæ zawodowå.

PosiadaÆ wiele odznaczeñ: ZÆotå odznakæ SITWiM (Stowarzyszenia  Inºynierów
i Techników Wodnych i Melioracyjnych), ZÆoty Krzyº ZasÆugi (1964), Krzyº Kawalerski
Odrodzenia Polski (1972) oraz ZÆotå Odznakæ Honorowå NOT.

Dzieci: 1) Urszula (ur. 1939), historyk sztuki, måº Andrzej Leszczyñski dr akustyk,
posiadajå dzieci: MichaÆa i Mariæ; 2) Jan (ur. 1940), architekt krajobrazu, ºona Teresa
MaÆgorzata z Sobolewskich, etnograf, majå synów: Filipa, Jacka, Oskara; 3) Elºbieta,
artysta malarz–konserwator, måº Dominik DowgiaÆÆo, geolog; ich dzieci: córki a) Ga-
briela, b) Anna, c) Magdalena, d) Zofia i syn e) Jerzy; 4) Teresa, architekt, abs. Wydz.Ar-
chitektury PW, måº Tomasz Zakrzewski elektronik, ich dzieci: synowie StanisÆaw, Woj-

ciech, MikoÆaj i córka Maria.
Jadwiga Olizar

ORZESZKOWSKI WINCENTY STANIS£AW
h. Korab (20.01.1884–23.02.1985), wÆ. maj. Leszczy-
no Szlacheckie w pow. pÆockim. Syn StanisÆawa
(1839–1899), wÆ. maj. Leszczyno Szlacheckie oraz
Marianki pod Bieºuniem i StanisÆawy z Budnych
(1860– 1952).

MiaÆ siedmioro rodzeñstwa: 1) Jadwiga zam.
Pruska (ur. 1881  – zm.  wkrótce po II wojnie);
2) Maria–Celina, 1ov. Stattler, 2ov. Dåbrowska
(1882– 1983), pochowana na Powåzkach w War-
szawie; 3) Zofia zam. Turska (1885 – ok. 1960);
4) StanisÆaw (ur. i zm. 1889), pochowany w Zagro-
bie; 5) Jan (ur. i zm. 1891), pochowany w Zagrobie;
6) → MieczysÆaw (1892– 1939), wÆ. maj. Marianki
w pow. rypiñskim; 7) StanisÆawa (1893–1905), pocho-

wana na Powåzkach.

Wincenty Orzeszkowski
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W. O. ukoñczyÆ gimn. realne w Warszawie, gdzie zdaÆ maturæ w 1901. StudiowaÆ na
Wydz. Chemicznym PW, relegowany z powodu udziaÆu w strajku, wyjechaÆ do Krako-
wa. W 1908 ukoñczyÆ z tytuÆem inº. rolnictwa Studium Rolnicze przy UJ. Po odbyciu
praktyki w dobrach Le¥mierz pod £æczycå, administrowaÆ w l. 1909–1911 maj. rodzin-
nym Leszczyno Szlacheckie (370 ha), który nastæpnie nabyÆ, spÆacajåc rodzeñstwo.

Dn. 29.01.1916 W. O. za¥lubiÆ → Zofiæ Annæ íórawskå (1894–1988). Wraz z rodzinå w
czasie I wojny ¥wiatowej prowadziÆ tajne nauczanie. W 1918 braÆ udziaÆ w rozbrajaniu
Niemców. W okresie miædzywojennym gospodarowaÆ wÆasnym maj. i doprowadziÆ go do
wysokiego poziomu kultury rolnej i hodowlanej, zakÆadajåc zarodowå hodowlæ bydÆa, trzody
oraz koni arabskich i organizujåc wÆasnå stadninæ; byÆ wysokiego stopnia specjalistå w dzie-
dzinie hodowli arabów. DbaÆ o kulturæ i sprawy bytowe wsi. ZbudowaÆ w Leszczynie Szla-
checkim szkoÆæ, a takºe remizæ dla straºy poºarnej i dziaÆalno¥ci kulturalnej (zabawy, przed-
stawienia itp.). ZnalazÆo siæ tam teº miejsce na przedszkole dla wiejskich dzieci. OrganizowaÆ
straº poºarnå, byÆ propagatorem kultury fizycznej na wsi. DziaÆaÆ w kóÆkach rolniczych.
W 1910 zostaÆ sekretarzem Tow. Rolniczego w PÆocku, a nastæpnie przez 20 lat byÆ prezesem
tego Tow. OrganizowaÆ i uruchomiÆ w NiegÆasach pod PÆockiem dwuletniå szkoÆæ rolniczå
dla dzieci chÆopów maÆorolnych oraz Rolniczå Stacjæ Do¥wiadczalnå w Opatowcu (fol. 160
ha). ByÆo to duºe przedsiæwziæcie; prowadzono tam dziaÆalno¥ì eksperymentalnå i o¥wiato-
wå; uruchamiaÆ takºe rzeªniæ eksportowå pod nazwå „Kujawska SpóÆdzielcza Przetwórnia
Miæsa” w Czerniewicach, obejmujåcå swå dziaÆalno¥ciå trzy województwa: warszawskie,
Æódzkie i poznañskie. Dziæki jego inicjatywie powstaÆ w PÆocku „SpóÆdzielczy Bank”, po-
mógÆ teº w uruchomieniu SpóÆdzielni Spoºywców i byÆ wieloletnim prezesem rad nadzor-
czych tych instytucji. Ok. 1930 zainicjowaÆ równieº wydawanie miesiæcznika „Rolnik PÆoc-
ki”. DziaÆaÆ w Tow. Gimnastycznym „SokóÆ” jako prezes Gniazda PÆockiego.

W paªdzierniku 1939 aresztowany, zostaÆ jednak zwolniony z obozu w DziaÆdowie;
w grudniu 1939 naståpiÆa konfiskata maj. przez Niemców; w 1940 ponownie aresztowa-
ny przeszedÆ przez obozy koncentracyjne w DziaÆdowie, Dachau i Mauthausen–Gusen.
Kompletnie  wyniszczony  i bliski ¥mierci zostaÆ zwolniony  na skutek  o¥wiadczenia
mjr. G. Steinkopfa, ºyczliwego Polakom Niemca, który wyreklamowaÆ go jako hodowcæ
koni, niezbædnego do prowadzenia stadniny arabów w Leszczynie. WróciÆ wiæc, lecz nie
otrzymaÆ ºadnej funkcji w maj.; dÆugo i ciæºko chorowaÆ.

Po reformie rolnej i odebraniu maj. przez pañstwo, W. O. wysÆaÆ synów w Lubelskie,
a z pozostaÆå rodzinå przeniósÆ siæ do Warszawy, gdzie poczåtkowo zarabiaÆ na utrzyma-

Dwór w Leszczynie Szlacheckim

135

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 



nie furmankå. W l. 1945–1946 byÆ zatrudniony w akcji siewnej i ºniwnej w woj. olsztyñ-
skim i warszawskim. Nastæpnie wraz z rodzinå przeniósÆ siæ do WrocÆawia, gdzie praco-
waÆ w Zarzådzie Okrægu PNZ. W 1958 przeszedÆ na emeryturæ. BraÆ udziaÆ w organizo-
waniu Polskiego Zwiåzku Hodowców Koni w woj. wrocÆawskim i do ¥mierci pozostaÆ
aktywnym czÆonkiem Zarzådu; otrzymaÆ teº tytuÆ honorowego czÆonka tego Zwiåzku.
Równolegle uprawiaÆ z zapaÆem pszczelarstwo. Bædåc na emeryturze, opracowaÆ, na podsta-
wie informacji wÆasnych oraz zebranych od byÆych såsiadów, dokumentacjæ do martyro-
logii ziemian i inteligencji podczas II wojny ¥wiatowej z terenu kilku powiatów diecezji
pÆockiej, podajåc imiona, nazwisko, nazwæ maj. oraz miejsce i datæ ¥mierci czy uwiæzie-
nia. Dn. 22.06.1983 zostaÆ odznaczony Krzyºem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

ZmarÆ we WrocÆawiu i tam zostaÆ pochowany na cmentarzu ¥w. Wawrzyñca; trzy lata
póªniej zostaÆa tam równieº pochowana jego ºona.

Dzieci: 1) Zbigniew (ur. 1917), dr hab., inº. elektryk aresztowany na Lubelszczyªnie
— wiæziony od maja do listopada 1940; w czasie wojny ºoÆnierz AK Dywizjonu „Jeleñ”;
uczestnik powstania warszawskiego. Od 1.08.1945 braÆ udziaÆ w zabezpieczaniu i odbu-
dowie PWr, na której studiowaÆ, nastæpnie peÆniÆ funkcjæ nauczyciela akademickiego aº
do emerytury w 1987, ºonaty z Hannå Szlåzak; 2) Maria (1918–1985) — nie dokoñczone
studia polonistyczne na UW; od 1947 mieszkaÆa w Buenos–Aires, poetka — publikowaÆa
w „Kulturze” paryskiej i innych pismach polonijnych, tÆumaczyÆa na hiszpañski W pu-
styni i w puszczy (wyd. w Buenos–Aires), wÆasna nowela Jan i Patagonia, wyd. w Szcze-
cinie; zam. za Stefanem Szumowskim, który zmarÆ w Argentynie. Mieli dwoje dzieci
i dwoje wnuczåt; 3) Jan (1921–1.08.1944), przed wojnå uczeñ gimn. im. DÆugosza we
WÆocÆawku, w czasie wojny — tajnej szkoÆy w Warszawie, ºoÆnierz AK Dywizjonu „Jeleñ”,
polegÆ w powstaniu warszawskim w czasie ataku na siedzibæ gestapo w al. Szucha (1.08.
1944); ºonaty z Zofiå Wyganowskå h. £odzia, córkå Stefana (zm. 1960) i Marii z Kur-
natowskich (zm. 1970); 4) Wojciech (1923–21.08.1944), uczyÆ siæ razem z Janem;
ºoÆnierz Dywizjonu „Jeleñ”, polegÆ wraz z bratem; 5) Zofia (ur. 1933), studia na UWr
ukoñczone w 1957 z tytuÆem mgr. biologii, od 1958 pracuje w Ogrodzie Botanicznym UWr.
Dok.: W. S. Orzeszkowski — obszerny autobiogram uzupeÆniony przez córkæ Zofiæ Orzeszkowskå; W. St. Orze-
szkowski „Relacja” mps i tegoº: „Moja dziaÆalno¥ì spoÆeczna” mps.

Zofia Orzeszkowska

ORZESZKOWSKA ZOFIA ANNA z íÓRAW-
SKICH (22.05.1894–24.03.1988), wÆ. maj. Kuchary

Ubysze w pow. pÆockim. Córka Wincentego íórawskie-
go h. Trzaska, wÆ. maj. BonisÆaw i Kuchary (ur. ok. 1863
w £ubkach – zm. ok. 1900, pochowany w BonisÆa-
wiu), i Haliny z IÆowieckich (zm. 4.06.1944 w War-
szawie, pochowana na Powåzkach). Ur. w BonisÆawiu.

Bracia: 1) Tadeusz (1891–1941) i 2) MieczysÆaw
(1898– 1920), czÆonek P.O.W., ochotnik w wojnie pol-
sko–bolszewickiej. ZmarÆ w obozie jenieckim pod

Ekaterinburgiem na Uralu.
UkoñczyÆa gimn. w PÆocku, a kursy ogrodnicze

w Warszawie; od 1911 naleºaÆa do pierwszego w zabo-
rze rosyjskim zastæpu mieszanego tajnego skautingu,
a od 1912 do Pierwszej íeñskiej Druºyny Skautowej
w Warszawie. Swój krzyº harcerski przekazaÆa do zbio-

Zofia Anna Orzeszkowska
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rów klasztoru na Jasnej Górze. OdziedziczyÆa po rodzicach maj. Kuchary (ok. 150 ha).
Dn. 29.01.1916 po¥lubiÆa Wincentego StanisÆawa O., wÆ. maj. Leszczyny Szlacheckie w pow.
pÆockim. Wraz z mæºem zajmowaÆa siæ nie tylko gospodarowaniem, ale i pracå spoÆecznå,
krzewiåc na wsi kulturæ. ZaÆoºyÆa przedszkole, prowadziÆa kursy czytania i pisania, organi-
zowaÆa dla córek gospodarzy przysposobienia rolnicze, kursy szycia, gospodarstwa domo-
wego, organizowaÆa wycieczki, zabawy itp. ZaÆoºyÆa i prowadziÆa na wsi Katolickie
Stowarzyszenie MÆodzieºy íeñskiej. ByÆa czynna w Kole Ziemianek. ZmarÆa we Wroc-
Æawiu, pochowana na cmentarzu ¥w. Wawrzyñca przy ul. Bujwida.

Dzieci: zob. → Wincenty StanisÆaw Orzeszkowski .
Orzeszkowska Zofia (M. D.)

ORZESZKOWSKI MIECZYS£AW SEWERYN h. Korab (30.11.1892–15.11.
1939), wÆ. maj. Marianki w pow. rypiñskim. Syn StanisÆawa, wÆ. maj. Leszczyno Szla-
checkie w pow. pÆockim i StanisÆawy z Budnych. Ur. w majåtku rodzinnym.

Sædzia w sådach kolegialnych ZZ. Aresztowany przez gestapo 9.11.1939; wiæziony
w Rypinie, rozstrzelany w lasach skrwilnieñskich.

Rodzeñstwo zob. → Wincenty StanisÆaw. ZarzådzaÆ maj. odziedziczonym po ojcu.
Rozstrzelany przez Niemców w poczåtkach wojny w czasie represji bydgoskich.
Dok.: Lista.

Orzeszkowska Zofia (red.)

OSTROWSKI MICHA£ RAJMUND (1863–1924), wÆ. maj. Radoszewica w pow.
wieluñskim, le¥nik. Syn WÆodzimierza, wÆ. maj.  PerejesÆawice w gub. kijowskiej.
Ur. w PerejesÆawicach.

Rodzeñstwo: 1) Stefan Marian, inº. technolog; 2) Zofia zam. GoÆaszewska, zamieszki-
waÆa w maj. Targowiska w pow. kro¥niañskim. Oboje nie ºyjå.

M. O. otrzymaÆ drogå sukcesji w 1906, po swym bezdzietnym stryju Augu¥cie Ostro-
wskim, maj. rolno–le¥ny Radoszewica o Æåcznej pow. 2 425 ha, w tym: ziemi ornej
520 ha, Æåk i pastwisk 110 ha, stawów rybnych 25 ha oraz ziemi zalesionej 1 770 ha.
Maj. skÆadaÆ siæ z fol.: £ysiny, StanisÆawice i Radoszewnica oraz obszarów le¥nych
uroczysk: Borek, Borowce i Jatno. Dodatkowo naleºaÆy teº do maj. lasy obræb Borowa
w gm. Garnek o pow. 500 ha.

W okresie miædzywojennym niskie ceny na zboºa chlebowe nie dawaÆy zysku, nale-
ºaÆo zatem przestawiì gospodarkæ rolnå na inne kierunki produkcji, co teº M. O. uczyniÆ,
zakÆadajåc plantacjæ chmielu o pow. 17 ha oraz uprawy lnu, konopii i ro¥lin, których
nasiona byÆy w wysokiej cenie, jak koniczyna czerwona i biaÆa oraz trawy pastwiskowe.
Szczególnie zadbana byÆa gospodarka le¥na, bowiem M. O. ukoñczyÆ wyºszå uczelniæ
le¥nå w Niemczech w Eberswaldzie. KochaÆ las i Æowiectwo.

íona, Maria Antonina z Byszewskich (1883–1932), ukoñczyÆa szkoÆæ ¥redniå specja-
listycznå gospodarstwa wiejskiego w Szwajcarii (Beaulieu) i w maj. prowadziÆa gospo-
darstwo ogrodniczo–pszczelarskie. ZaÆoºyÆa w Radoszewnicy ochronkæ dla dzieci pra-
cowników maj. oraz staÆych pracowników najemnych ze wsi. Ponadto w zimie prowa-
dziÆa, razem z siostrå mæºa, kursy kroju, szycia, gotowania i pierwszej pomocy sanitarnej.

Rodzina i dzieci tu urodzone zamieszkiwali we dworze Radoszewnica pochodzåcym
z poczåtków XVI w., rozbudowanym i przebudowanym w XVII i XIX stuleciu przez
antenatów. M. O. z ºonå pracowali aktywnie spoÆecznie i byli bardzo szanowani przez
miejscowå i okolicznå ludno¥ì. Obecnie w odrestaurowanym po zniszczeniach wojen-
nych dworze mie¥ci siæ 6-klasowa szkoÆa powszechna.
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Dzieci: 1) MichaÆ (ur. 1913); 2) Helena (1908–1942) zam. za rtm. mjr. zawodo-
wym StanisÆawem Zyberkiem–Platerem (1897–1952), oficerem liniowym 13 P. UÆ. Wi-
leñskich, partyzantem AK. ByÆa ºoÆnierzem Wojskowej SÆuºby Kobiet, w okresie okupacji
czÆonkiem AK. PosiadaÆa przeszkolenia sanitarne I stopnia i czæsto udzielaÆa pomocy
medyczno–sanitarnej.

MichaÆ Ostrowski

OSTROWSKI MICHA£ h. Korab pseud. ZWZ AK „Korab” (ur. 1913), wÆ. maj.
Radoszewnica w pow. radomszczañskim. Syn → MichaÆa Rajmunda (1863–1924) i Ma-
rii Antoniny z Byszewskich (1883–1932). Ur. w Radoszewnicy.

Gimn. ukoñczyÆ w Pszczynie, a w 1934 Wyºsze Kursy Ziemiañskie im. Jerzego Tur-
naua we Lwowie. SkoñczyÆ SzkoÆæ Podchoråºych Rez. Kawalerii w Grudziådzu
(1936–1937).

Maj. byÆ wzorowo prowadzony przez rodziców M. O., którzy stosowali nowoczesne
metody gospodarowania. Niestety zmarli w mÆo-
dym wieku i M. O. zaraz po studiach zaczåÆ siæ
zajmowaì maj., kontynuujåc pracæ rodziców.

Wojnæ 1939 rozpoczåÆ w 3 P. UÆ. ÿlåskich jako
dowódca 4. plutonu. Ranny lekko pod Szczekoci-
nami, zostaÆ ciæºko ranny w bitwie pod Rawå Ru-
skå. W szpitalu w Tarnopolu internowany przez
armiæ radzieckå uciekÆ i w 1940 przedostaÆ siæ
przez zielonå granicæ do GG. Wkrótce wståpiÆ do
Zwiåzku Walki Zbrojnej AK, zostaÆ czÆonkiem
Sztabu Obwodu AK WÆoszczowa, kierownikiem
Oddz. IV Kwatermistrzowskiego.

Po opuszczeniu swego maj. pracowaÆ w maj.
Lipie k. Parzymiech. ByÆa to dawna wÆasno¥ì Ste-
inhagenów, których Niemcy usunæli z maj. za od-
mowæ podpisania volkslisty. Po wojnie areszto-
wany przez UB w marcu 1945, uciekÆ ze szpitala

zakaªnego po tyfusie brzusznym i pracowaÆ w Ko-

Dwór w Radoszewnicy

MichaÆ Ostrowski
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szaliñskiem jako inspektor rybacki. Aresztowany powtórnie przez UB w 1946 przesie-
dziaÆ 1,5 roku w kilku wiæzieniach. Po wyzwoleniu podjåÆ pracæ w ºegludze i pracowaÆ
w tym resorcie do emerytury. Od 1975 mieszka z ºonå w Opolu. Pracuje spoÆecznie
w ZBoWiD, opiekuje siæ druºynami harcerskimi.

Odznaczenia: Srebrny Krzyº ZasÆugi z Mieczami, Krzyº Walecznych — dwukrotnie,
Krzyº AK, Krzyº Partyzancki, Medal Wojska — czterokrotnie, Krzyº Kawalerski, Krzyº
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

íonaty: 1ov. z Annå z Morstinów. Córki: a) Maria, b) Gabriela. Obie córki po wyºszych
studiach; 2ov. z wdowå Zofiå Junosza–Karnkowskå, 1ov. Zawidowskå.

MichaÆ Korab Ostrowski

PÅGOWSKI STANIS£AW KAZIMIERZ h. Pobóg (20.01.1875–27.11.1945), wÆ.
maj. £ubowice w pow. gnieªnieñskim. Syn Karola i Marii z Buchowskich, wÆ. maj.
GoÆuñ (pow. poznañski) i WÆókna (pow. obornicki). Ur. w Toruniu.

UkoñczyÆ studia rolnicze w Halle (1894–1897) i Berlinie (1897–1899). Gospodaro-
waÆ w odziedziczonym maj. £ubowice (314 ha). Maj. byÆ dobrze prowadzony. Na jego
terenie znajdowaÆa siæ hodowla owiec, rozwiniæte ogrodnictwo, pasieka, hodowla kur
i innego drobiu. Oprócz tego S. P. byÆ wÆ. mÆyna motorowego w Sroczynie (pow.
gnieªnieñski), do którego naleºaÆ dom mieszkalny, budynki gospodarcze i 5,5 ha ziemi.
Od 1.02.1940 zarzåd £ubowic przejæli Niemcy, tworzåc tam szkoÆæ rolniczå, a rodzinæ
Pågowskich wysiedlili 6.03. najpierw do Gniezna, skåd po dwudniowym pobycie zostali
skierowani do szkoÆy rolniczej pod Krosnem. W maju t. r., korzystajåc z zaproszenia
pp. Popielów, przenie¥li siæ do ich maj. Czaple Wielkie (pow. miechowski). W paªdzier-
niku 1941 S. P. zostaÆ administratorem dóbr Kazimierza Wielka (pow. piñczowski),
naleºåcych do Leona hr. £ubieñskiego. PracowaÆ tam do 15.03.1945. Przez caÆy okres
okupacji udzielaÆ pomocy AK i opiekowaÆ siæ wysiedlonå ludno¥ciå, íydami oraz wysy-
ÆaÆ paczki do obozu jenieckiego w Woldenbergu i do obozu koncentracyjnego w O¥wiæ-
cimiu. Od marca 1945 zamieszkaÆ wraz z rodzinå w Sroczynie, gdzie znajdowaÆ siæ mÆyn.

Józefa i StanisÆaw Pågowscy z córkå Mariå i synem Karolem
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Dziæki temu, ºe mÆyn ten byÆ przed wojnå wydzierºawiony, nie zostaÆ od razu zabrany.
Skonfiskowano go dopiero w 1950. ZmarÆ w Sroczynie i pochowany zostaÆ w grobowcu
rodzinnym w Pobiedziskach.

íonaty (1904) byÆ z Józefå Emiliå Brzeskå (21.11.1886–26.01.1959) (zob. biogram
⇒ Juliana Brzeskiego), córkå Juliana i Józefy z hr. Wæsierskich, wÆ. maj. Krotoszyn
(pow. szubiñski), ur. w Krotoszynie. Naukæ pobieraÆa u ss. urszulanek w KarÆowicach pod
WrocÆawiem, a nastæpnie w Krakowie. W okresie zaboru pruskiego uczyÆa w £ubowicach
dzieci sÆuºby folwarcznej jæzyka polskiego i historii. W okresie miædzywojennym zaÆo-
ºyÆa w £ubowicach KoÆo WÆo¥cianek, tam organizowaÆa kursy gospodarstwa domowe-
go, teatry amatorskie i zabawy taneczne. OtaczaÆa opiekå zdrowotnå ludzi folwarcznych.
DziaÆaÆa w Stowarzyszeniu Ziemianek pow. gnieªnieñskiego. WspomagaÆa finansowo
ko¥cióÆ parafialny w Kiszkowie, grywaÆa na organach i prowadziÆa chóry ko¥cielne.

Dzieci: 1) Karol Józef Benedykt (21.03.1907–16.03.1966), ur. w £ubowicach. Ukoñ-
czyÆ szkoÆæ technicznå Wawelberga. Oº. z Janinå Wawrzynowicz, dzieci nie miaÆ. Zm.
w Gnieªnie, pochowany w grobowcu rodzinnym w Pobiedziskach; 2) Lech (ur. 15.10.
1913 w £ubowicach). UkoñczyÆ gimn. oo. marianów na Bielanach w Warszawie, po
wojnie — AR w Poznaniu. BraÆ udziaÆ w wojnie 1939 jako ppor. rez. 69 P. P. Gnieªnieñ-
skiej. Oº. z Annå Kopczyñskå, dzieci nie ma. Mieszka w ÿrodzie Wlkp.; 3) → Zygmunt
BolesÆaw (1916–1939); 4) Maria Joanna, pseud. AK „Dæbiec”, (ur. 2.07. 1918 w £ubo-
wicach). W 1936 ukoñczyÆa gimn. Sacré Cœur w Polskiej Wsi k. Pobiedzisk. StudiowaÆa
w Wyºszej Szkole Handlowej w Poznaniu. Oprócz tytuÆu mgr. nauk ekonomiczno–han-
dlowych (1951), uzyskaÆa specjalizacjæ biegÆego ksiægowego i rzeczoznawcy ksiægowo-
¥ci. Sanitariuszka 120 P. P. AK ziemi piñczowskiej. WspóÆorganizatorka szpitala polowe-
go w Kazimierzy Wielkiej w czasie „Rzeczypospolitej Piñczowskiej” (lipiec–sierpieñ
1944). Odznaczona Krzyºem Partyzanckim oraz, w uznaniu pracy spoÆecznej i zawodowej
w PRL, Krzyºem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zam. za BolesÆawem Zajå-
cem, który przyjåÆ nazwisko Pågowski. Dzieci: a) Elºbieta (ur. 17.11.1951), mgr nauk
biologicznych, b) Danuta (ur. 21.03.1955), zam. ÿwitalska, mgr inº. towaroznawstwa,
c) Halina (12.10.1963), mgr prawa.
Dok.: Spis ziemian, woj. poznañskie, W. 1992; Brzozowski, Polacy na studiach, 180, 195; Ankieta IH PAN;
MateriaÆy i wspomnienia rodzinne.

Maria Pågowska

Dwór w £ubowicach
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PÅGOWSKI ZYGMUNT BOLES£AW h. Pobóg (18.07.1916–29.09.1939), wÆ. maj.
DziaÆyñ w pow. gnieªnieñskim. Syn → StanisÆawa Kazimierza (1875–1945), wÆ. maj.
£ubowice w pow. gnieªnieñskim, i Józefy Emilii z Brzeskich. Ur. w £ubowicach.

StanisÆaw Kazimierz P. kupiÆ  dla syna DziaÆyñ (840 ha) na bardzo korzystnych
warunkach od Niemca, bar. von Sprengera.

Z. P. ukoñczyÆ gimn. oo. marianów na Bielanach. Studia na Wydz. Prawa UAM
przerwaÆ z powodu wybuchu II wojny ¥wiatowej. PowoÆany do wojska walczyÆ
w 17 p. uÆ. ZmarÆ we Lwowie na skutek odniesionej rany. Nieºonaty, bezdzietny. Maj.
skonfiskowali Niemcy natychmiast po wkroczeniu do Wielkopolski.
Dok.: MateriaÆy i wspomnienia rodzinne.

Maria Pågowska

PINIÑSKI STANIS£AW ANTYM hr. h. Jastrzæbiec (3.03.1854–12.01.1911), praw-
nik, wspóÆwÆ. (z bratem Leonem) maj. GrzymaÆów z przylegÆo¥ciami (1 000 ha), Iwa-
nówka z Zapustem i Ostrå MogiÆå (1 500 ha), Soroka (500 ha), Eleonorówka i Nadwoli-
ca Las w pow. skaÆackim. Syn Leonarda (1824–1886) z GrzymaÆowa, czÆ. komitetu
Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, czÆ. rady nadzorczej Galicyjskiego Banku
Kredytowego we Lwowie, i Julii Nikorowicz h. wÆasnego (1853–1893). Ur. w Rokietni-
cy k. JarosÆawia.

Rodzeñstwo: 1) hr. Leon (1857–1938), prawnik, poseÆ na sejmy galicyjskie i do Rady
Pañstwa w Wiedniu, namiestnik Galicji (1898–1903), czÆ. doºywotni austriackiej Izby
Panów w Wiedniu, rektor ULw. 1928/1929, ofiarodawca kolekcji dzieÆ sztuki dla zamku
królewskiego na Wawelu. Oº. w 1903 z Mariå hr. Wandalin Mniszech h. wÆasnego vel
Koñczyc (1858–1922), wdowå po Tadeuszu bar. Horochu h. Trzy Pióra; 2) hr. Mieczy-
sÆaw (1862–1918), ziemianin, wÆ. maj. KoszyÆowce (630 ha) i Sadki (300 ha) w pow.
buczackim, potem Grzæda (560 ha) w pow. lwowskim, poseÆ na sejm galicyjski i do
Rady Pañstwa w Wiedniu. Oº. w 1887 z Antoninå Colonna Czosnowskå h. Kolumna vel
Roch II (zm. 1943?); 3) hr. Aleksander (1864–1902), wÆ. maj. Suszczyn (540 ha), Ostalce
z Teofilówkå (400 ha) w pow.
trembowelskim i Zielona z Pa-
jówkå (850 ha) w pow. skaÆac-
kim. OºeniÆ siæ w 1892 z Irenå
hr. Wolañskå h. Przyjaciel (1871–
1929), wÆ. maj. GniÆowody (450
ha), Uwsie z  Tryhubowå (250
ha) w pow. podhajeckim i Kry-
midów w pow. stanisÆawow-
skim.

S. P. dzieciñstwo spædziÆ
w domu rodzicielskim w Grzy-
maÆowie i tu pobieraÆ pierwsze
nauki. Po ukoñczeniu gimn. oo.
jezuitów w Tarnopolu, a nastæp-
nie studiów prawniczych na
ULw., w 1876 wståpiÆ do sÆuºby
w Namiestnictwie. W 1881 pra-
cowaÆ w starostwie w SkaÆacie,
a w dwa lata póªniej w biurze Zamek w GrzymaÆowie
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prezydialnym Namiestnictwa. Ståd w 1884 powo-
Æany zostaÆ jako komisarz powiatowy do Minister-
stwa Spraw Wewnætrznych w Wiedniu, zostaÆ nie-
bawem wicesekretarzem ministerialnym. W 1887
powróciÆ do kraju na stanowisko starosty w Gró-
dku Jagielloñskim. Wkrótce jednak zostaÆ ponow-
nie powoÆany doMinisterstwaSpraw Wewnætrznych
w Wiedniu, gdzie doszedÆ do stopnia radcy mini-
sterialnego.

Po przej¥ciu na emeryturæ w 1902 S. P. osiadÆ
w rodzinnym GrzymaÆowie, po¥wiæcajåc siæ pracy
na roli. CieszyÆ siæ szacunkiem i przyjaªniå oko-
licznych ziemian. ZostaÆ obrany prezesem rady
powiatowej skaÆackiej i funkcjæ tæ peÆniÆ do ¥mier-
ci, dajåc przykÆad wÆa¥ciwego pojmowania i wy-
konywania mandatu obywatelskiego. W l. 1906–
1907 byÆ teº posÆem do Rady Pañstwa w Wiedniu.
Odznaczony Medalem Jubileuszowym Cywil-
nych ZasÆug Pañstwowych.

S. P. zmarÆ po krótkiej chorobie we Lwowie
w Hotelu George, gdzie zatrzymaÆ siæ na kilka dni

po przyjeªdzie z GrzymaÆowa. Pochowany zostaÆ w GrzymaÆowie.
Z zawartego w 1884 maÆºeñstwa z Mariå Drohojowskå h. Korczak (1867–1941),

wÆ. maj. Popowce (590 ha) w pow. zaleszczyckim, S. P. pozostawiÆ jedynie córkæ Juliæ
(1885– 1975), która odziedziczyÆa po ojcu GrzymaÆów i w 1919 po¥lubiÆa ⇒ WÆadysÆawa
Maurycego hr. Wolañskiego h. Przyjaciel (1886–1940?), wÆ. maj. Duliby, íyznomierz,
Przedmie¥cie i Pomorce w pow. buczackim (Æåcznie 2 990 ha, w tym 2 000 ha lasu).
Dok.: Borkowski, Almanach; T. Pilat, Skorowidz dóbr tabularnych Galicji, Lw. 1890; A. Krechowiecki,
StanisÆaw Piniñski — wspomnienie po¥miertne, „Gazeta Lwowska” z 13.01.1911; Hof- und Staats-Handbuch;
MateriaÆy i wspomnienia rodziny; Fot. w posiadaniu autora.

Jerzy Wolañski

PODCZASKI FELIKS STANIS£AW h. Rola
(1890–15.12.1941), wspóÆwÆ. maj. Kliczewo
w pow. sierpeckim. Syn Józefa i Jadwigi z Cie¥liñ-
skich. Ur. w rodzinnym maj. Koziróg Le¥ny
w pow. lipnowskim.

F. P. miaÆ liczne rodzeñstwo. Bracia: 1) → Zyg-
munt (1895–1922); 2) → Józef (1897– 1940) po-
¥wiæcili siæ karierze wojskowej; siostry: 3) Maria,
wyszÆa za måº za A. Budzyñskiego, dyr. Banku
w Poznaniu; z maÆºeñstwa tego urodziÆa siæ córka
Jadwiga po¥lubiona Zbigniewowi Cichowskiemu
z Zaborowa (pow. pÆoñski); 4) Jadwiga zam. za
Augustem Cyprysiñskim,  wÆ. maj. Dziægielewo
pod PÆockiem. Ich córka Antonina zam. za Alfre-
dem ChÆapowskim z Bonikowa (woj. poznañskie).

Feliks StanisÆaw Podczaski

StanisÆaw Piniñski
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F. P. w okresie I wojny ¥wiatowej ukoñczyÆ gimn. w PÆocku i w 1917 objåÆ dzierºawæ
maj. Rokicie, poÆoºonego po drugiej stronie WisÆy na wprost PÆocka. W dn. 8.02.1920
pojåÆ za ºonæ → Helenæ Mariæ z Bagieñskich h. ÿlepowron (1898–1948). Wkrótce po
¥lubie F. P. wståpiÆ jako ochotnik do 201 p. sz., w walce z bolszewikami braÆ udziaÆ
w szarºy pod íurominkiem na kawaleriæ korpusu Gaja oraz w zagonie na Korosteñ.

Po zakoñczeniu wojny zaczåÆ gospodarowaì we wniesionym w posagu przez ºonæ
maj. Kliczewo (248 ha). F. P. gospodarowaÆ w Kliczewie bardzo intensywnie, podnoszåc
poziom produkcji ro¥linnej i zwierzæcej. Na przeÆomie l. dwudziestych zostaÆa przepro-
wadzona komasacja gruntów maj. i zmeliorowano ziemiæ ornå. Wprowadzono dochodo-
we uprawy rzepaku, maku i koniczyny nasiennej. Obora hodowlana rasy czerwonej
polskiej liczyÆa 70 krów, w wolarni tuczono corocznie ok. 100 sztuk opasów, chowano
ªrebaki i konie sprzedawane póªniej na remonty do wojska. W tym teº okresie pobudo-
wane zostaÆy murowane budynki inwentarskie i stodoÆa; pokryto je wchodzåcym wów-
czas w modæ eternitem. Przebudowano dwa pracownicze budynki mieszkalne, zastæpu-
jåc dawne strzechy dachówkå. W 1928 zakupiony zostaÆ, jeden z pierwszych w okolicy,
samochód osobowy marki chevrolet (kosztowaÆ 14200 zÆ). W 1933 doprowadzone zosta-
Æo do Kliczewa poÆåczenie telefoniczne. W tym celu na 5-kilometrowym odcinku Klicze-
wo–Kluczbork zamontowano na koszt abonenta sÆupowå liniæ telefonicznå.

Bardzo znacznå czæ¥ì czasu po¥wiæcaÆ F. P. pracy spoÆecznej. ByÆ wieloletnim, aº do
1939, prezesem ZZ pow. sierpeckiego, prezesem Kasy Oszczædno¥ciowej im. Stefczyka
w íurominie, przewodniczyÆ teº wielu organizacjom spoÆecznym na terenie parafii
i okolicznych wiosek. CieszyÆ siæ bardzo dobrymi stosunkami z såsiadami, zarówno
ziemianami jak i wÆo¥cianami. ByÆ zdecydowanym zwolennikiem Józefa PiÆsudskiego,
dziaÆaÆ aktywnie w BBWR.

Wojna 1939 przerwaÆa dziaÆalno¥ì spoÆecznå i gospodarczå. W dn. 4.09.1939 Podcza-
scy wraz z córkå Halinå wyjechali z Kliczewa, uciekajåc przed nadchodzåcymi wojska-

Dwór w Kliczewie
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mi niemieckimi. Zabrali ze sobå w drogæ powóz zaprzægniæty w paræ cugowych koni,
czterokonny wóz z rzeczami i samochód osobowy. Dojechali pod Wyszogród do maj.
Studzieniec, naleºåcego do pp. Skarºyñskich. Tam dosiægÆy ich dziaÆania frontowe. Po
przej¥ciu frontu w drugiej poÆowie wrze¥nia, wraz z caÆå karawanå, nieco tylko postrze-
lanå, wrócili do domu. Dwór w Kliczewie pozostawiony byÆ otworem pod opiekå
pracowników — w czasie dwutygodniowej nieobecno¥ci wÆa¥cicieli z domu ani z obej-
¥cia gospodarskiego nic nie zginæÆo.

W listopadzie 1939 Kliczewo zostaÆo objæte przez niemieckå administracjæ cywilnå.
WÆa¥ciciele zostali odsuniæci od kierowania maj. Zarzådcå maj. ziemiañskich w gm. íu-
romin zostaÆ Niemiec, Oskar Meyhufer, który zamieszkaÆ w maj. Franciszkowo, naleºå-
cym do Ludwika CheÆmickiego. Meyhufer, emerytowany oficer kawalerii, majåcy wÆas-
ny maj. w Prusach Wschodnich, chroniÆ poczåtkowo miejscowych ziemian przed gesta-
po, nie mogÆo to jednak trwaì dÆugo. W kwietniu 1940 naståpiÆy masowe aresztowania
inteligencji polskiej i ziemian. F. P. zostaÆ najpierw wywieziony do obozu koncentracyj-
nego w Dachau, gdzie przebywaÆ od 19.04. do 25.05.1940. Potem przewieziono go do
obozu w Mauthausen–Gusen, gdzie pracowaÆ w kamienioÆomach i dodatkowo w kuchni
obozowej. Za pomaganie w pracy i ukradkowe dokarmianie wspóÆwiæªniów zostaÆ do-
tkliwie pobity i w wyniku doznanych obraºeñ zmarÆ w obozie.

Symboliczny grób F. P. znajduje siæ na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.
Z ºonå Helenå miaÆ dwoje dzieci: 1) Witold StanisÆaw (ur. 8.05.1921 w maj. Klicze-

wo), nauki pobieraÆ poczåtkowo u nauczycieli domowych, od 1933 w gimn. i liceum
im. S. Wyspiañskiego  w MÆawie, gdzie otrzymaÆ ¥wiadectwo  dojrzaÆo¥ci w  1939.
W sierpniu t.r. zostaÆ powoÆany na obóz Junackich Hufców Pracy w Woªnikach pod
Sieradzem, tam zaskoczyÆ go wybuch wojny. Po rozwiåzaniu Hufca pod £odziå, doÆåczyÆ
po kilku dniach do 27 p. uÆ. i jako ochotnik braÆ udziaÆ w walkach do ostatnich dni
wrze¥nia. Po powrocie do domu w Kliczewie pomagaÆ ojcu w prowadzeniu maj. Po
aresztowaniu ojca, zmuszony byÆ ukrywaì siæ przed gestapo. W l. 1941–1944 byÆ prak-
tykantem rolnym w maj. £æki (pow. ciechanowski) i maj. Brañszczyk (pow. Ostrów
Maz.). Po zakoñczeniu wojny W. P. wyjechaÆ na Mazury, pracujåc jako administrator
zespoÆów PNZ oraz PGR w pow.: Moråg, Olsztyn, Braniewo, Kætrzyn i Olecko. W 1949
zaÆoºyÆ Pañstwowå Stadninæ Koni w Kadynach (pow. elblåski) i byÆ jej pierwszym dyr.
Kolejne stanowisko objåÆ jako zastæpca dyr. w Pañstwowej Stadninie Koni w Warnikach.
W 1957 opu¥ciÆ Mazury i przeniósÆ siæ do Polski centralnej. Skierowany zostaÆ kolejno
na stanowisko dyr. Stacji Nasiennej Brudzew (pow. kaliski) i Stacji Nasiennej Stablewice
(pow. cheÆmnicki). W l. 1974–1975 ukoñczyÆ zaocznie AR w Olsztynie i UMK w Toru-
niu, uzyskujåc stopieñ mgr. na Wydz. Prawa i Administracji. W 1975 zostaÆ powoÆany na
stanowisko dyr. ZakÆadu Do¥wiadczalnego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Ro¥lin
w Strzelcach (pow. kutnowski). Na stanowisku tym pracowaÆ przeszÆo 11 lat. W okresie
swej pracy w terenie zajmowaÆ siæ konsekwentnie hodowlå koni i jeªdziectwem. ByÆ
zaÆoºycielem i pierwszym prezesem OddziaÆu Warszawskiego Tow. MiÆo¥ników Konia.
W paªdzierniku 1967 Witold P. pojåÆ za ºonæ Graºynæ Rudnickå, która do dzi¥ jest mu
najlepszå towarzyszkå ºycia. W 1986 przeniósÆ siæ wraz z ºonå na staÆe do Warszawy,
obejmujåc jednocze¥nie stanowisko dyr. w ZakÆadzie dla Niewidomych w Laskach;
2) Halina (ur. 5.02.1927 w maj. Kliczewo), lata dziecinne spædziÆa w domu rodziciel-
skim, potem uczæszczaÆa do szkoÆy w MÆawie. Po aresztowaniu ojca przez gestapo
w 1940, wysiedlona zostaÆa wraz z matkå przez Niemców z Kliczewa. ZamieszkaÆy obie
poczåtkowo w MÆawie, potem przeniosÆy siæ do Warszawy, gdzie Halina uczæszczaÆa na
tajne komplety doksztaÆcajåce (pensja p. Jadwigi Kowalczyk). CaÆy okres powstania
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przebywaÆa w Warszawie i wywieziona zostaÆa do przej¥ciowego obozu w Pruszkowie,
potem do Opoczna. W 1945 zamieszkaÆa razem z matkå w Grójcu. Dn. 29.06.1950
wyszÆa za måº za Leona Antoszewskiego h. Poraj, którego rodzice mieli maj. Bartodzieje
pod Bydgoszczå oraz Bielany i Nawrocin pod Grójcem. L. Antoszewski byÆ sædziå
i prezesem sådu w Grójcu. Halina mieszka nadal wraz z mæºem w Grójcu. Z ich maÆºeñ-
stwa urodziÆo siæ dwóch synów: a) Marek (ur. 8.09.1951), ukoñczyÆ PW; b) BogusÆaw
(ur. 10.11.1954), ukoñczyÆ Akademiæ Medycznå w £odzi.

Witold Podczaski

PODCZASKA HELENA MARIA z BAGIEÑSKICH (26.06.1898–8.10.1948),
wspóÆwÆ. maj. Kliczewo w pow. sierpeckim. Ur. z Marii Jadwigi z Ro¥ciszewskich
i Zygmunta Bagieñskiego (zob. biogram ⇒ Wincentego Wiktora Bagieñskiego)
h. ÿlepowron.

Siostra ⇒ Wiktora Wincenta Bagieñskiego (1891–1943).
W dn. 8.02.1920 wyszÆa za måº za → Feliksa StanisÆawa Podczaskiego (1890–1941)

h. Rola, wnoszåc mu w posagu maj. Kliczewo o pow. 248 ha, poÆoºony w pow. sierpeckim.
H. P. prowadziÆa w Kliczewie ogród owocowo–warzywny oraz kobiecy dziaÆ gospodar-
ki. PracowaÆa teº duºo spoÆecznie, zajmujåc siæ jednocze¥nie stanem zdrowia pracowni-
ków maj. i chÆopów z najbliºszej okolicy.

Wojna 1939 przewróciÆa ustalony porzådek rzeczy. Maj. Kliczewo objæli Niemcy.
W kwietniu 1940 zostaÆ aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Maut-

hausen–Gusen jej måº. Syn Witold Stani-
sÆaw bezpo¥rednio po aresztowaniu ojca
musiaÆ opu¥ciì dom rodzinny i ukrywaì siæ;
nie wróciÆ juº nigdy do Kliczewa. W listo-
padzie 1940 H. P. wraz z córkå Halinå zo-
staÆy wyrzucone przez Niemców z domu.
Zezwolono jedynie na zabranie podræcz-
nych walizek. ZamieszkaÆy obie poczåtko-
wo w MÆawie u Marii i Mariana Krasnodæb-
skich, rodziców znanej po wojnie artystki
scenicznej i filmowej — Ewy Krasnodæb-
skiej. ByÆy jednak ustawicznie szykanowa-
ne i prze¥ladowane przez wÆadze okupacyj-
ne. W lutym 1941 przekroczyÆy nielegalnie
granicæ do GG i zamieszkaÆy w Warszawie,
praktycznie bez ºadnych ¥rodków do ºycia.
Po zakoñczeniu wojny powrót do domu ro-
dzinnego byÆ nadal niemoºliwy. Kliczewo
rozparcelowano, we dworze ulokowano
szkoÆæ podstawowå, która znajduje tam
pomieszczenie do dzi¥. H. P. pracowaÆa po-

nad siÆy, by utrzymaì i wyksztaÆciì córkæ. ZapadaÆa coraz bardziej na zdrowiu, daÆy
o sobie znaì przeºycia wojenne, utrata najbliºszych i niedostatek. ZmarÆa w szpitalu
Akademii  Medycznej w Gdañsku. Prochy pochowane zostaÆy w grobie rodzinnym
na cmentarzu w Grójcu.

Witold Podczaski

Helena Maria Podczaska
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PODCZASKI ZYGMUNT h. Rola (1895– 1922), wspóÆwÆ. maj. Koziróg Le¥ny
w pow. lipnowskim. Syn Józefa i Jadwigi z Ciesielskich. Ur. w maj. rodzinnym.

Bracia: 1) → Feliks StanisÆaw (1890–1941); 2) → Józef (1897–1940); siostry: 3) Ma-
ria Budzyñska oraz 4) Jadwiga Cyprysiñska.

Po ukoñczeniu gimn. w PÆocku pomagaÆ ojcu w gospodarstwie w rodzinnym maj.
W 1919 zaciågnåÆ siæ do 5 p. s. k., w którego szeregach braÆ udziaÆ w Wyprawie Kijow-
skiej i dziaÆaniach na WoÆyniu. Z. P. po zakoñczeniu I wojny ¥wiatowej pozostaÆ w randze
por. jako oficer zawodowy, w macierzystym puÆku. ByÆ dzielnym oficerem, przed którym
kariera wojskowa staÆa otworem. ZginåÆ ¥mierciå tragicznå.

Witold Podczaski

PODCZASKI JÓZEF h. Rola (1897– 04.1940), wspóÆwÆ. maj. Dalechowice w pow.
piñczowskim, mjr WP. Syn Józefa i Jadwigi z Cie¥liñskich. Ur. w Kozimrogu Le¥nym
w pow. lipnowskim.

Bracia: 1) → Feliks (1890–1941) i 2) → Zygmunt (1895–1922); siostry: 3) Maria Budyñ-
ska i 4) Jadwiga Cyprysiñska.

J. P. wståpiÆ w czasie I wojny ¥wiato-
wej do Legionów PiÆsudskiego. Po za-
koñczeniu dziaÆañ  wojennych w 1920
przeszedÆ do staÆej sÆuºby wojskowej,
najpierw w Strzelcach Podhalañskich,
nastæpnie w 21 P.A.L. i wreszcie w 65
P.A.L.,  gdzie w  1933  otrzymaÆ nomi-
nacjæ na kapitana.

J. P. braÆ udziaÆ w II wojnie ¥wiato-
wej w szeregach Armii Kraków. W dn.
2.09.1939 odznaczyÆ siæ w obronie for-
tyfikacji pod Wægierskå Górkå, broniåc
tej miejscowo¥ci dowodzonå przez sie-
bie bateriå haubic III dywizjonu 65 P.
A. L. przed nacierajåcå VII  dywizjå
piechoty niemieckiej. Wraz z cofajåcå
siæ Armiå Kraków, przeszedÆ na teren
woj. lubelskiego, walczåc w grupie
operacyjnej „Bielsko”, dowodzonej
przez gen. brygady MieczysÆawa Boru-
tæ–Spiechowicza. ZostaÆ awansowany
na placu boju na stopieñ mjr. Po kapitu-
lacji Armii w dn. 27.09.1939 dostaÆ siæ
do niewoli radzieckiej. Wiæziony
w obozie w Starobielsku, zostaÆ zamor-
dowany przez NKWD.

J. P. w 1935 zawarÆ zwiåzek maÆºeñ-
ski z Zofiå Wojewódzkå, córkå Mariana

Wojewódzkiego, wÆ. maj. Dalechowice (301 ha). Z maÆºeñstwa tego w 1936 urodziÆ siæ
syn Roman, a w 1938 córka Zofia.

Witold Podczaski

Zygmunt i Józef Rola Podczascy

146

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 



PODCZASKI MIECZYS£AW h. Rola (1901–
19.04.1940), wÆ. maj. DepuÆtycze Ruskie pod
Rejowcem w pow. cheÆmskim. Ojciec Andrzej, ma-
tka z domu Weinhold–Rakoczy. Ur. w rodzinnym
maj. DepuÆtycze Ruskie.

Po ukoñczeniu studiów rolniczych, M. P. prze-
jåÆ, po ¥mierci ojca, DepuÆtycze o areale 463 ha,
którymi bardzo intensywnie zarzådzaÆ do czasu
II wojny ¥wiatowej.

W dn. 1.09.1939, bædåc por. rez., zostaÆ zmo-
bilizowany. WalczyÆ w armii dowodzonej przez
gen. Piskora do dnia kapitulacji, tj. do 27.09. 1939.
DostaÆ siæ do niewoli radzieckiej, przebywaÆ
w obozie w Starobielsku. Wywieziony z obozu,
zostaÆ zamordowany przez NKWD.

Witold Podczaski (red.)

RÓíYCKI EDWARD SAMUEL ANDRZEJ
(11.07.1901–25.02.1982), dzierºawca maj. ziem-
skich, rolnik, syn ⇒ Henryka Erazma (1865–
1930), wÆ. maj. Opatkowice w pow. jædrzejow-
skim, i Heleny £uniewskiej h. £ukocz.

MiaÆ braci: ⇒ Jerzego Erazma Samuela (1895–1951) i⇒ Henryka Juliusza Konstan-
tego (1904–1964).

UczæszczaÆ do prywatnej szkoÆy handlowej w Kielcach; w 1918, naleºåc do P.O.W.,
braÆ czynny udziaÆ w rozbrajaniu wojsk austriackich. Bædåc w VII kl., podczas wojny
bolszewickiej 10.02.1920 wståpiÆ jako ochotnik do 2 p. s. k., przeniesiony póªniej do
15 p. uÆ., a wreszcie do 25 p. uÆ. BraÆ udziaÆ w bitwach pod Nowogrodem, OstroÆækå,
Ciechanowem i Strzegocinem na froncie póÆnocno–wschodnim w V armii, nastæpnie
w bitwach pod Morozowiczami, Klewaniem, Korosteniem i Zwiahlem na froncie poÆu-
dniowym w II dywizji jazdy. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl. i dwukrotnie
Krzyºem Walecznych oraz Medalem Pamiåtkowym za wojnæ 1918–1921.

Dn. 25.02.1921 wyståpiÆ z wojska w randze wachmistrza, awansowany 1.07.1925 na
ppor. rez. w 8 p. uÆ.

W 1923 ukoñczyÆ AR w Bydgoszczy i po odbyciu praktyk rolniczych dzierºawiÆ
DobiesÆawice w pow. piñczowskim, a nastæpnie ÿwidno w pow. grójeckim.

W wojnie 1939 braÆ udziaÆ jako por. 10 p. uÆ. Wziæty do niewoli sowieckiej byÆ wiæªniem
Kozielska, uniknåÆ jednak ¥mierci. DoÆåczyÆ do II Korpusu Polskiego gen. WÆadysÆawa
Andersa, walczyÆ we WÆoszech, uczestniczyÆ w bitwie pod Monte Cassino. W Korpusie
peÆniÆ m.in. funkcje dowódcy dywizjonu artylerii przeciwpancernej oraz zastæpcy dowódcy
dywizjonu szkolnego w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej. UzyskaÆ odznaczenia pol-
skie i angielskie. Po wojnie, po opuszczeniu sÆuºby wojskowej w stopniu mjr., pracowaÆ
kilka lat w brytyjskiej administracji lokalnej (hrabstwo Derbyshire).

ZmarÆ w Derby. Urnæ z prochami pochowano 8.12.1982 na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie. Nieºonaty.
Dok.: MateriaÆy i wspomnienia rodzinne.

Jan Róºycki

MieczysÆaw Podczaski
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RÓíYCKI STANIS£AW h. Rola (28.10.1903–16.01.1991), administrator i dzier-
ºawca maj. ziemskich, inº. rolnik. Syn Antoniego i Jadwigi z NiesioÆowskich. Ur. w ro-
dzinnym maj. Krzyºanowie w pow. kutnowskim.

Jako 9-letni chÆopiec straciÆ ojca. Matka po owdowieniu obarczona trojgiem dzieci:
Halinå (póªniejszå ºonå chirurga StanisÆawa Radwana), Jadwigå i StanisÆawem, nie mogåc
sobie poradziì z administracjå maj., sprzedaÆa Krzyºanów i przeniosÆa siæ do Warszawy,
gdzie mieszkaÆa z córkå Jadwigå, aº do czasu aresztowania ich przez gestapo w 1944.

Wiosnå 1920 S. R. jako 16–letni ochotnik wståpiÆ do 6 p. uÆ., by broniì ojczyzny przed
nawaÆå komunistycznå, nadciågajåcå ze wschodu. Kampaniæ 1920 zakoñczyÆ bohaterskå
szarºå uÆañskå pod Starokonstantynowem. W póÆ roku póªniej, w maju 1921, razem
z gronem kolegów–przyjacióÆ z Korpusu Kadetów we Lwowie uciekÆ do III powstania
¥låskiego, w którym pod górå ÿw. Anny zostaÆ fatalnie ranny w nogæ, gdy szrapnel
artyleryjski rozbiÆ mu kostkæ. Z pistoletem w ræku broniÆ tej nogi przed amputacjå
w szpitalu wojskowym. Ostatecznie jego szwagier, znany chirurg dr StanisÆawa Radwan,
uratowaÆ mu nogæ, lecz S. R. pozostaÆ inwalidå i sÆuºba wojskowa byÆa dla niego
niemoºliwa — zostaÆ przeniesiony do tzw. pospolitego ruszenia.

Studia rolnicze na SGGW  w Warszawie  w l.  1923–1928  zakoñczyÆ dyplomem
inº. rolnika, w czasie studiów jako czÆonek korporacji akademickiej „Varsovia” pracowaÆ
spoÆecznie, wychowujåc mÆodszych kolegów–fuksów.

W 1927 oºeniÆ siæ z Annå Czaplickå, h. Lubicz.
Po odbyciu dwóch praktyk rolnych w OrÆowie (pow. kutnowski) i w Choceniu (pow.

wÆocÆawski) podjåÆ pracæ jako administrator w maj. BGK, kolejno: PszczóÆczyn (pow.
szubiñski), Narwszczyzna (pow. sÆonimski) i Pilewice (pow. grudziådzki), a nastæpnie
w 1937 wziåÆ w dzierºawæ domenæ pañstwowå UbysÆaw (pow. turecki). GospodarowaÆ
tam do wybuchu II wojny ¥wiatowej. W pierwszych dniach wrze¥nia, mimo swego
inwalidztwa chwyciÆ za broñ, juº po raz trzeci jako ochotnik, aby broniì ojczyzny.
SkoñczyÆ kampaniæ 29.09. w kawalerii dywizyjnej 8 dywizji pancernej, jako obroñca
Modlina, honorowå kapitulacjå i dostaÆ siæ do niewoli; 5 i póÆ roku spædziÆ w oflagu VII A
w Murnau.

W kraju pozostaÆa rodzina. W poÆowie maja 1944, po dwumiesiæcznym okrutnym
¥ledztwie, gestapo zamordowaÆo Jadwigæ z NiesioÆowskich Róºyckå — matkæ StanisÆa-
wa, dwie jego siostry: Halinæ Radwanowå i Jadwigæ Róºyckå oraz dwóch jego siostrzeñ-
ców: Wojciecha i WiesÆawa Radwanów, ºoÆnierzy AK.

Po uwolnieniu z oflagu S. R. zdecydowaÆ siæ na emigracjæ, poczåtkowo sÆuºyÆ w 3 p. uÆ.
w Niemczech we francuskiej strefie okupacyjnej, a nastæpnie udaÆ siæ do Australii, gdzie
po kilku latach pracy w rolnictwie i przemy¥le spoºywczym oddaÆ siæ pracy spoÆecznej
i dyplomatycznej na rzecz Rzådu RP na Uchodªstwie. Pracå i oddaniem uzyskaÆ uznanie
tego Rzådu i miejscowej Polonii. S. R. byÆ czÆonkiem i wieloletnim prezesem róºnych
polskich organizacji spoÆecznych i kombatanckich stanu Victoria w Australii. DosÆuºyÆ
siæ w wojsku stopnia rtm. kawalerii polskiej i zostaÆ odznaczony: Krzyºem NiepodlegÆo-
¥ci, ÿlåskim Krzyºem Powstañczym, Krzyºami — Kawalerskim i Oficerskim Odrodzenia
Polski, Krzyºem Kampanii Wrze¥niowej 1939, Krzyºem Kombatanckim Stowarzy-
szenia Kombatantów Polskich, krzyºami kombatanckimi — zÆotym i srebrnym w Au-
stralii i Wægierskim Krzyºem z Gwiazdå Orderu ÿw. WÆadysÆawa. ZmarÆ w Australii.

íona S. R. Anna, córka Lucjana Czaplickiego i Marii z Szempliñskich z Jarantowic,
spædziÆa wojnæ w Warszawie; po 1945 byÆa nauczycielkå w gimn. Anny Jagiellonki
w Kaliszu; zmarÆa w 1974, pochowana na cmentarzu parafialnym w Choceniu pod
WÆocÆawkiem w grobowcu rodzinnym Czapskich.
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S. R. zostawiÆ dwoje dzieci: 1) Antoniego Franciszka (ur. w 1928, mieszka w Warsza-
wie), dr chemii; 2) Martæ Teresæ Jadwigæ Zofiæ Fletcherowå (ur. 1933, zamieszkaÆå
w Londynie).
Dok.: Nekrologi ogÆoszone przez nastæpujåce osoby i organizacje zagraniczne: Delegata RP na Obczyªnie,
Prezydium Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii, Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Victorii,
„Tygodnik Polski” (Melbourne), Wiktoriañskie Stowarzyszenie „Solidarno¥ì”, Biuro Konfederacji Polski
NiepodlegÆej w Australii–Melbourne, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Victorii; materiaÆy rodzinne.

Tadeusz Czaplicki

SARYUSZ–STOKOWSKI BOGUS£AW h. Jelita (1861–1926), wspóÆwÆ. maj. Pie-
skowice w pow. Ææczyckim. Syn Ignacego i Konstancji z Dunin–Wåsowiczów. Dzier-
ºawca maj. KoÆacinek i Jaktorów w pow. bÆoñskim.

Dobra Parzæczewo, a w nich maj. Pieskowice, stanowiÆy dawnå wÆasno¥ì rodziny
Saryusz–Stokowskich h. Jelita. W 1800 ko¥cióÆ i caÆa wie¥ spÆonæÆy. Wówczas bracia
Franciszek, jezuita i Ignacy, ówcze¥ni wÆ. Porzæczewa wybudowali obecny ko¥cióÆ.
B. S., wraz z licznym rodzeñstwem (→ MieczysÆaw Saryusz–Stokowski, przed
1860–1929) wychowywaÆ siæ w Pieskowicach. Jego bogaty ºyciorys z braku dokumen-
tacji nie jest Æatwy do odtworzenia. Nie za-
chowaÆy siæ ¥wiadectwa ukoñczenia spe-
cjalistycznych szkóÆ rolniczych, natomiast
w posiadaniu rodziny så notatki dzienne z
l. 1904–1907, ¥wiadczåce o racjonalnym
i fachowym prowadzeniu gospodarstwa rol-
nego i hodowli. Wiadomo, iº gospodarowaÆ
w maj. rodziny ºony Zawada (w pow. czæ-
stochowskim) oraz jako dzierºawca w maj.
KoÆacinek i Jaktorów. Pieskowicami zarzå-
dzaÆ brat MieczysÆaw, a po nim córka Hele-
na Rozwadowska. Dom w Pieskowicach
byÆ typowym przykÆadem dworów pol-
skich, drewniany, parterowy z gankiem. Ota-
czaÆ go park liczåcy ponad 4 ha, niegdy¥
oryginalnie rozplanowany, malowniczy,
z czterema stawami, dæbami szypuÆkowy-
mi i jesionami.

Dwór spÆonåÆ w 1945, park zostaÆ znisz-
czony, a stawy nie istniejå.

Dwa ideaÆy graniczåce z pasjå przy¥wie-
caÆy ºyciu B. S. i decydowaÆy o jego pracy
zawodowej. SÆuºba wojskowa ojczyªnie
i szacunek dla polskiego munduru. Po za-
koñczeniu I wojny ¥wiatowej B. S., bædåc oficerem rez., wståpiÆ do 28 p. uÆ. w stopniu
por. CzuÆ siæ szczæ¥liwy, noszåc polski mundur. Jednak juº po roku sÆuºby ze wzglædu na
zdrowie i wiek musiaÆ siæ z wojskiem poºegnaì. PrzeniósÆ siæ w 1914 na staÆe do
Warszawy, pracowaÆ w departamencie remontów Ministerstwa Spraw Wojskowych, bæ-
dåc ekspertem przy zakupach koni dla armii, a takºe wielokrotnym przewodniczåcym
komisji licencjonowania ogierów. ByÆ czÆonkiem rzeczywistym Tow. Zachæty do Ho-
dowli Koni w Polsce. Jeªdziec wysokiej klasy, braÆ udziaÆ z wy¥cigach w PÆawie i w Piotrko-
wie Tryb. Jeszcze na dwa lata przed ¥mierciå, w czasie gonitw w Piotrkowie imponowaÆ

BogusÆaw Stokowski z ºonå i córkå Wiktoriå
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swojå jazdå w wy¥cigu pÆaskim. NaleºaÆ do ludzi surowych wobec siebie, czynny do
ostatniej chwili ºycia. ZmarÆ w Warszawie, spoczywa w grobie rodzinnym na Powåzkach.

B. S. zawarÆ zwiåzek maÆºeñski z Wiktoriå z Siemieñskich h. Leszczyc ze SkrzydÆo-
wa. Z maÆºeñstwa tego urodziÆo siæ piæcioro dzieci: 1) Zofia, wcze¥nie zmarÆa, nie-
zamæºna; 2) Irena (2.06.1892–30.01.1944), niezamæºna, dziaÆaczka emigracyjna na polu
o¥wiatowym i charytatywnym, wspóÆzaÆoºycielka Ogniska Polskiego w Paryºu, pocho-
wana na cmentarzu polskim w Montmorency; 3) Wiktoria, pseud. AK „Iza”, niezamæº-
na., uczestniczka dwóch wojen ¥wiatowych, ºoÆnierz Legionów Polskich, I powstania
¥låskiego, Ochotniczej  Legii Kobiet,  kpt. AK i ºoÆnierz powstania warszawskiego.
Zm. w 1974, pochowana na cmentarzu w Otwocku; 4) Józef (29.07.1890–9.06.1967),
oº. ze Stefaniå z Siemieñskich h. Leszczyc z íytna (3.07.1893–8.03.1981). Rolnik,
gospodarowaÆ kolejno w maj.: Ræcznok k. Przedborza, Raków k. Piotrkowa i Kodråb
k. Radomska (dzierºawy). ZarzådzaÆ hodowlå koni na dawnym polu wy¥cigowym w Piotr-
kowie Tryb. ByÆ czÆonkiem Zarzådu Piotrkowskiego Tow. Wy¥cigów Konnych, hodowcå
koni i wielbicielem wy¥cigów. Spoczywa w grobowcu rodzinnym Siemieñskich w íyt-
nie. Dzieci: a) Leonard, zm. dzieckiem; b) Leonard, dr medycyny, pediatra; c) Teresa,
etnograf; 5) Janusz, wÆ. maj. Szczæsne (pow. bÆoñski), uczestnik wojny 1920, dwukrotnie
odznaczony Krzyºem Walecznych, ºoÆnierz AK, czÆonek rzeczywisty Tow. Zachæty do
Hodowli Koni w Polsce, wieloletni przewodniczåcy komisji technicznej toru wy¥cigo-
wego w Warszawie, odznaczony zÆotå Odznakå Jeªdziectwa, miÆo¥nik koni. Oº. z Mariå
z Siemieñskich h. Leszczyc z íurawia. J. S. zm. w 1982 w Warszawie, pochowany
w grobie rodzinnym na Powåzkach. MiaÆ trzech synów: a) Jerzy, inº. elektryk i mgr
praw; b) Ryszard, zmarÆ dzieckiem; c) BogusÆaw, abs. Wyºszej SzkoÆy Teatralnej, aktor.
Dok.: „Jeªdziec i Hodowca”, 1926; Zaroszyc, Wykaz; Akta hipoteczne Parzæczewo; Tablica w ko¥ciele w Parzæ-
czewie; zapiski rodzinne.

Teresa Stokowska

SARYUSZ–STOKOWSKI MIECZYS£AW h. Jelita (przed 1860–1929), wspóÆwÆ.
maj. Pieskowice. Syn Ignacego i Konstancji z Dunin–Wåsowiczów h. £abædª. Ur. w Pie-
skowicach.

MiaÆ o¥mioro rodzeñstwa: 1) Hipolit oº. z Z. Krzyczkowskå, ich dzieci: a) Tadeusz,
b) Alina, c) Janina; 2) BogusÆaw; 3) Marian, kawaler; 4) Ignacy, ksiådz; 5) Anna za

J. Skorupskim, bezdzietni; 6) StanisÆawa, niezamæº-
na; 7) Janina, niezamæºna; 8) Rafaela za A. Ostro-
wskim h. Tæpa Podkowa, ich dzieci: Jan i Maria.

M. S. ukoñczyÆ studia rolnicze uzupeÆnione pra-
wniczymi. Po ¥mierci ojca i spÆaceniu rodzeñstwa prze-
jåÆ Pieskowice. DaÆ siæ poznaì jako dobry i zapobiegli-
wy gospodarz. CieszyÆ siæ spoÆecznym uznaniem i sza-
cunkiem, dziæki czemu przez wiele lat byÆ sædziå pokoju
z wyboru w Ozorkowie. ZmarÆ w Pieskowicach.

Ok. 1890 oºeniÆ siæ z Emiliå z Jarociñskich z Za-
dzimia w Sieradzkiem (1865–1964). MiaÆ jedno
dziecko: Helenæ (1895–1962) za ZdzisÆawem Jordan
Rozwadowskim, rtm., hipologiem.
Dok.: zob. Stokowski BogusÆaw.

Jan Ostrowski

MieczysÆaw Saryusz–Stokowski
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ÿWIEíYÑSKA HELENA z JAXA–KONARSKICH (31.01.1839–14.06.1920) wÆ.
maj. Wlonice w pow. opatowskim. Córka Konstantego Jaxa–Konarskiego h. Gryf (1810–
1882) i Aleksandry Jasieñskiej h. DoÆæga (ok. 1817–1855). Ur. w Brzozowej w pow.
opatowskim.

Konarscy pochodzili z Grodzieñskiego, ale w XVIII w. Krzysztof RafaÆ, szambelan
i sekretarz StanisÆawa Augusta, przeniósÆ siæ w Sandomierskie. (Ojciec szambelana Jan
Teodor byÆ stryjecznym bratem ks. StanisÆawa Konarskiego, pijara, zaÆoºyciela Colle-
gium Nobilium).

Rodzeñstwo H. ÿ., bracia: 1) Adam (1840–1900), oº. ze Stefaniå Turskå, wÆ. maj.
GoÆoszyce; 2) ⇒ Szymon (1850–1918) oº. z Joannå Kosseckå h. Rawicz, wÆ. maj. Wilczy-
ce; ich syn ⇒ Jan (1879– 1942); 3) Aleksander (1855– 1941), oº. z Oktawiå ÿwidównå,
wÆ. maj. HoÆudza oraz 4 siostry: 4) Paulina za Adamem Piaseckim, wÆ. maj. TuÆkowice;
5) Zofia za dr. Ludwikiem Bukowieckim; 6) Natalia za Antonim Marczewskim wÆ. maj.
Pielaszów; 7) Maria za Henrykiem Roguskim, wÆ. maj. Szwieszowice k. Ostrowca.

Rodzice H. ÿ. przenie¥li siæ w 1846 do rodzinnego maj.
Malice (pow. opatowski). Dn. 22.03.1855 zmarÆa ma-

tka H. ÿ. po urodzeniu syna Aleksandra. H. ÿ. wraz
z siostrå Zofiå opiekowaÆy siæ bratem i zajmowaÆy
siæ gospodarstwem domowym. Jednocze¥nie uczy-
Æy czytaì i pisaì wiejskie dzieci. Nastawione pa-
triotycznie, przeºyÆy gÆæboko powstanie stycznio-
we, pomagajåc powstañcom. H. ÿ., ukrywaÆa przez
jaki¥ czas w maj. TuÆkowice, naleºåcym do trze-
ciej siostry Pauliny Piaseckiej, gen. Józefa Hau-
kego–Bosaka  i pomogÆa  mu w przej¥ciu przez
granicæ austriackå. W 1860 H. po¥lubiÆa WÆady-
sÆawa Gerarda ÿwieºyñskiego i zamieszkaliw Gó-
rach Wysokich k. Dwikoz w pow. sandomierskim,
nastæpnie we Wlonicach w pow. opatowskim. Po
¥mierci mæºa  w  1874 zajmowaÆa siæ  gospodar-
stwem i wychowywaniem sze¥ciorga dzieci. Poma-
gaÆa jej w tym siostra Zofia Bukowiecka, znana

pisarka, która po ¥mierci mæºa w 1869 zamieszkaÆa
we Wlonicach.H. ÿ. wpajaÆadzieciomideaÆypozyty-

wistyczne: gospodarno¥ì, oszczædno¥ì, odpowiedzialno¥ì. Kiedy najstarszy z synów →
WÆadysÆaw oºeniÆ siæ, przekazaÆa mu Wlonice, a sama z synem → Kazimierzem i córkå
WÆadysÆawå przeniosÆa siæ do Wilczyc w pow. sandomierskim. ZmarÆa w SadÆowicach,
mieszkajåc wtedy u kuzyna → Józefa (1868–1948).

Dzieci: 1) → WÆadysÆaw (1862–1929), wÆ. maj. Wlonice; 2) → Franciszek (1863–
1941), wÆ. maj. íurawica; 3) Aleksandra (1865–1933), ºona Józefa Jasieñskiego (1849–
1924), wÆ. maj. SadÆowice w pow. opatowskim; 4) → Józef (1868–1948), wÆ. maj.
SadÆowice; 5) → Kazimierz (1870–1959), wÆ. maj. Wilczyce; 6) WÆadysÆawa (1874 – po
1945), ºona Ludwika Wolffa.
Dok.: A. Bastrzykowski, Monografia parafii Jankowice Ko¥cielne Sandomierskie, W. 1927; Z. Bukowiecka,
Rok ºycia. Dziennik Wandzi i Józi z prawdziwych notatek przepisany, W. 1896; S. Konarski: Jaxa Konarscy.
MateriaÆy do historii rodziny — mps w BN w Warszawie i w zbiorach StanisÆawa Konarskiego w Warszawie.

Zofia Malanowska (B. K.)

Helena ÿwieºyñska z Konarskich
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ÿWIEíYÑSKI W£ADYS£AW h. Korczak (1862–6.01.1929), wÆ. maj. Wlonice
w pow. opatowskim, rolnik. Najstarszy syn WÆadysÆawa Gerarda (1831–1874) i → Heleny
z Konarskich h. Gryf (1839–1920). Ur. w Górach Wysokich w pow. sandomierskim.

W. ÿ. ukoñczyÆ gimn. w Radomiu, nastæpnie Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Le-
¥nictwa w PuÆawach w 1884. Po odbytej praktyce objåÆ gospodarstwo we Wlonicach

(270 ha), który to maj. nabyÆ od matki i rodzeñ-
stwa po oºenku z Karolinå Russockå z Jasic (4.02.
1870–19.10.1944). W. ÿ. byÆ wzorowym gospoda-
rzem, zamiÆowanym rolnikiem i hodowcå. Przez
wiele lat peÆniÆ funkcjæ wójta i sædziego pokoju
w Oºarowie. Poza rolnictwem interesowaÆ siæ
szkolnictwem, zwÆaszcza po 1918, lustrowaÆ szko-
Æy, dopomagaÆ nauczycielom. Umierajåc, zapisaÆ
na rzecz Macierzy Szkolnej 10 000 zÆ i tyleº na
Ligæ Morskå. ZmarÆ we Wlonicach, pochowany
zostaÆ w PrzybysÆawicach.

W. ÿ. miaÆ trzy córki: 1) Maria (28.12.1896–
21.07.1977) 1ov. Gawlikowska, 2ov. Karolowa
Poªniakowa; synem z pierwszego maÆºeñstwa byÆ
a) StanisÆaw Gawlikowski (1920–1981), z drugie-
go byli: b) Wiktor (1925–1983), rolnik, c) Krystyna
(ur. 1926), d) Stefan (ur. 1931), prawnik i dzienni-

karz; 2) Janina, zm. jako dziecko; 3) Jadwiga (1903–
27.04.1984), ºona StanisÆawa Turnaua wÆ. maj. ÿwiæte, a nastæpnie Wlonice, ich dzieci:
a) Irena (ur. 1925), prof. w Instytucie Kultury Materialnej PAN, b) Jerzy (ur. 1929), lekarz,
c) Anna (ur. 1932), d) Jan (ur. 1933), pisarz i publicysta katolicki.

Zofia Malanowska (B. K.)

ÿWIEíYÑSKI FRANCISZEK h. Korczak (3.10.1863–14.10.1941), wÆ. maj. íurawi-
ca w pow. sandomierskim, inº. chemii. Syn WÆadysÆawa Gerarda (1831–1874) → Heleny
z Konarskich h. Gryf (1839–1920). Ur. w Dwikozach w pow. sandomierskim.

F. ÿ. ukoñczyÆ gimn. w Radomiu z odznaczeniem. Przez rok studiowaÆ na UW na
Wydz. Przyrodniczym. Potem przeniósÆ siæ do Rygi i tam studiowaÆ (1882–1883) na
Wydz. Chemicznym politech. Zdolny, rzutki i bardzo pracowity, po studiach byÆ nau-
czycielem w szkole sztygarów w Dåbrowie Górniczej. PowróciÆ jednak do maj. Wilczy-
ce w Sandomierskiem, gdzie gospodarowaÆ jego brat → Kazimierz (1870–1959). Obaj
bracia zabrali siæ energicznie do udoskonalania gospodarstwa. Inicjatorem byÆ F. ÿ. On
montowaÆ gorzelniæ, a potem mleczarniæ spóÆdzielczå. ZaÆoºyÆ pierwsze w Królestwie
Polskim koÆo oceny mleczno¥ci. Razem przeprowadzili melioracjæ Æåk.

Ok. 1906 F. ÿ. zakupiÆ fol. íurawica liczåcy 224 ha. Z miejsca zabraÆ siæ tam do pracy
spoÆecznej: wybudowaÆ dom ludowy, zaÆoºyÆ straº poºarnå, utrzymywaÆ w pomieszcze-
niach dworskich ochronkæ dla dzieci wiejskich. ByÆ propagatorem spóÆdzielczo¥ci. ByÆ
inicjatorem i wspóÆorganizatorem SpóÆdzielni Owocarsko–Warzywniczej w Dwikozach.
SpóÆdzielnia ta byÆa jednym z istotnych elementów, które przyczyniÆy siæ do powstania
zagÆæbia ogrodniczego, jakim po wojnie staÆo siæ Sandomierskie. ByÆ takºe wspóÆorga-
nizatorem mleczarni spóÆdzielczej w GÆazowie (gm. Obrazów).

Samym rolnictwem interesowaÆ siæ maÆo, natomiast stale wprowadzaÆ innowacje, majåce
na celu usprawnienie gospodarstwa. ZaÆoºyÆ 30 ha sadu z odpowiednio dobranymi

WÆadysÆaw ÿwieºyñski
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drzewami owocowymi. WybudowaÆ piwnice do przechowywania jabÆek. ZaÆoºyÆ duºå
pasiekæ, zatrudniajåc specjalnego pszczelarza. íona Kazimiera zajmowaÆa siæ produkcjå
serów z podpuszczkå dla wÆasnego uºytku i na sprzedaº. ByÆa ona równie jak måº
spoÆecznie nastawiona, prowadziÆa koÆo gospodyñ
wiejskich  i w  jego ramach  organizowaÆa  róºne
kursy, np. gotowania, opieki nad niemowlætami.
Oboje potrafili stworzyì w domu niepowtarzalny
klimat ºyczliwo¥ci i pomocy dla ludzi. Sami
skromni do najwyºszych granic, prawie bez ºad-
nych potrzeb, zawsze sÆuºyli innym pomocå i radå.
F.ÿ.zmarÆwíurawicy.

W 1916 po¥lubiÆ Kazimieræ Russockå (1885–
1968), córkæ Maksymiliana i WÆadysÆawy Ci-
chowskiej.

Dzieci: 1) Józef (20.08.1917–7.12.1985) ukoñ-
czyÆ PW; w latach okupacji niemieckiej ºoÆnierz
AK, od 1945 pracowaÆ jako inº. elektryk w Gdañ-
sku; 2) Kazimierz (ur. 19.06. 1922) ukoñczyÆ
Wydz. Rolnictwa na SGGW, prof. w Instytucie
Ziemniaka; 3)  Maria, pseud.  AK  „Magda”  (ur.
18.04.1924), w powstaniu warszawskim byÆa sani-
tariuszkå AK. Po wojnie ukoñczyÆa szkoÆæ pielægniarstwa w Warszawie, Akademiæ
Wychowania Fizycznego w Krakowie, pracowaÆa jako kierownik ZakÆadu Wychowania
Fizycznego w Akademii Medycznej w Zabrzu.
Dok.: M. Brzozowska, Nasza dziwna grupa ZNZ AK, W. 1993. S. Konarski: Jaxa-Konarscy. MateriaÆy do
historii rodziny — mps; informacje syna Kazimierza.

Zofia Malanowska (B. K.)

ÿWIEíYÑSKI JÓZEF h. Korczak (19.04.1868–12.02.1948) wspóÆwÆ. maj. Jeleniów
w pow. opatowskim, nastæpnie maj. SadÆowice w pow. sandomierskim, lekarz, dzia-
Æacz Narodowej Demokracji, poseÆ do I Dumy, czÆonek Rady Stanu. Syn WÆadysÆawa
Gerarda (1831–1874) i → Heleny z Konarskich (1839– 1920). Ur. we Wlonicach w pow.
opatowskim.

J. ÿ. ukoñczyÆ gimn. w Radomiu, a w 1887 rozpoczåÆ studia na Wydz. Lekarskim UW,
które ukoñczyÆ w 1893. Podczas studiów braÆ udziaÆ w tajnych organizacjach mÆodzieºy
niepodlegÆo¥ciowej. Po uzyskaniu dyplomu specjalizowaÆ siæ jako internista w klinikach
uniwersyteckich w Berlinie i Giessen. Po powrocie do kraju pracowaÆ na oddziale klini-
cysty i bakteriologa dr. Mariana Stefana Jakowskiego.

W 1896 oºeniÆ siæ z WÆadysÆawå Kiniorskå, córkå Kazimierza i Joanny z Kosseckich.
Ze wzglædu na sÆabe zdrowie ºony przerwaÆ w 1897 praktykæ lekarskå w Warszawie i
przeniósÆ siæ do Jeleniowa, maj. liczåcego 800 ha poÆoºonego w Górach ÿwiætokrzyskich,
odziedziczonego przez ºonæ. RozpoczåÆ tam energicznå dziaÆalno¥ì o¥wiatowå i spoÆecz-
nå, leczåc bezpÆatnie ubogå ludno¥ì wiejskå. Uznanie, jakie zdobyÆ w wyniku tej dziaÆal-
no¥ci, a takºe w wyniku przyståpienia do Ligi Narodowej, sprawiÆo, ºe w 1905 zostaÆ
wybrany ze swego okrægu posÆem do I Dumy Pañstwowej; byÆ do niej wybierany
trzykrotnie (do II i IV Dumy).

Jeleniów byÆ miejscem wilgotnym i niezdrowym. W 1907 J. ÿ. sprzedaÆ go Janowi
Konarskiemu, a sam wraz z ºonå i córkå przeniósÆ siæ do nabytego od szwagra Józefa

Franciszek ÿwieºyñski
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Jasieñskiego maj. SadÆowice (264 ha ziemi ornej).
Nadal leczyÆ tu bezpÆatnie ludno¥ì wiejskå, a pod
budowæ szkoÆy przekazaÆ 3 morgi ziemi.

Podczas I wojny ¥wiatowej braÆ czynny udziaÆ
w Komitecie Ratunkowym zorganizowanym
przez bp. Adama ks. Sapiehæ. ByÆ czÆonkiem Rady
Naczelnej Ligi Narodowej (1915), KoÆa Sejmowe-
go w Krakowie (1917), czÆonkiem, a nastæpnie
prezesem Miædzypartyjnego KoÆa Parlamentarnego
w Warszawie (wybrany na tæ funkcjæ 2.05.1918)
i Klubu Miædzypartyjnego w Radzie Stanu.
Dn. 23.10.1918 objåÆ stanowisko prezesa Rady
Ministrów, lecz pozbawiony poparcia lewicy dla
swej polityki, podaÆ siæ do dymisji.

W l. 1919–1921 za namowå Ignacego Pade-
rewskiego J. ÿ. braÆ udziaÆ w pracach nad przygoto-
waniem konstytucji. Potem odsunåÆ siæ caÆkowicie
od ºycia politycznego, piastujåc jedynie przez
14 lat funkcjæ prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej.
OrganizowaÆ szkoÆy, kursy, ochronki, opublikowaÆ

szereg artykuÆów na temat o¥wiaty. W 1924 otrzymaÆ za swå dziaÆalno¥ì Krzyº Koman-
dorski Orderu Odrodzenia Polski. W okresie miædzywojennym mieszkaÆ i gospodarowaÆ
w SadÆowicach. Po wypadku spowodowanym wywróceniem siæ bryczki (1936) zapadÆ
ciæºko na zdrowiu i nigdy juº nie wróciÆ do peÆnej sprawno¥ci. Po wybuchu II wojny
¥wiatowej w koñcu 1939 nawiåzaÆ kontakt z tworzåcym siæ podziemiem, jednak ze
wzglædu na stan zdrowia ograniczaÆ siæ tylko do wspierania go finansowo. W sierpniu
1944 w czasie walk Rosjan z Niemcami SadÆowice zostaÆy caÆkowicie zrównane z zie-
miå. Z palåcego siæ domu J. ÿ. zdoÆaÆ uj¥ì wraz z ºonå i córkå do såsiedniej wsi Studzianki,
a stamtåd przedostaÆ siæ do Sandomierza. Nic nie udaÆo siæ uratowaì z maj., z którego
nastæpnie zostaÆ wywÆaszczony w ramach reformy rolnej Polskiego Komitetu

Józef ÿwieºyñski
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Wyzwolenia Narodowego. W Sandomierzu ºyÆ w bardzo trudnych warunkach material-
nych. ZmarÆ tamºe, pochowany zostaÆ na cmentarzu parafialnym w Malicach k. Opatowa.

Jedyna córka Helena (1898–1984) wyszÆa za måº za Zygmunta Jakowskiego, dr. nauk
rolniczych, pracujåcego w katedrze uprawy roli i ro¥lin UAM. Po II wojnie ¥wiatowej
pracowaÆa w Lublinie w Ministerstwie Aprowizacji, a nastæpnie w Urzædzie Wojewódz-
kim. Od 1947 mieszkaÆa w Sandomierzu i pracowaÆa m.in. w biurze SpóÆdzielni „Pomoc
Bratnia”. WychowaÆa dwoje dzieci: a) Zofia (ur. 1927), zam. za Zygmuntem Bujakow-
skim, inº.; b) Stefan (ur. 1931), doc. dr inº.
Dok.: St. Konopka, Polska bibliografia lekarska XIX w., t. 10, W. 1981, s. 528–529; P. Szarejko, SÆownik lekarzy
polskich XIX w., t. 1, W. 1991; Cz. KozÆowski, DziaÆalno¥ì polityczna KoÆa Miædzypartyjnego w l. 1915–1918,
W. 1967; Z. £ukawski, KoÆo Polskie w rosyjskiej Dumie Pañstwowej w l. 1906–1909, Wr. 1967; J. SzmurÆo,
Wspomnienie po¥miertne, „Pol. Tyg. Lek.”, 1947 nr 29/30; R. Wapiñski, Narodowa Demokracja 1893–1939,
Wr. 1980; J. Molenda, PiÆsudczycy i Narodowa Demokracja 1908–1918, W. 1965; Monografia parafii Góry
Wysokie. Biblioteka Seminarium duchownego w Sandomierzu, mps.; informacje rodziny.

Stefan Jakowski (B. K.)

ÿWIEíYÑSKI KAZIMIERZ h. Korczak (3.12.1870– 22.05.1959) wÆ. maj. Wilczyce
w pow. sandomierskim, rolnik. Syn WÆadysÆawa Gerarda (1831–1874) i → Heleny
z Konarskich (1839–1920). Ur. we Wlonicach w pow. opatowskim.

Do gimn. uczæszczaÆ w Radomiu, potem ukoñczyÆ (1889–1891) Wyºszå SzkoÆæ Rol-
niczå w Dublanach. Ok. 1895 objåÆ maj. Wilczyce liczåcy ok. 500 ha, w którym gospo-
darowaÆ do koñca II wojny ¥wiatowej.

K. ÿ. byÆ dobrym gospodarzem. PostawiÆ murowane, nowe folwarczne budynki oraz
czworaki. WybudowaÆ gorzelniæ i mleczarniæ, skupujåcå takºe mleko od chÆopów. Zme-
liorowaÆ ok. 60 ha Æåk nad rzeczkå Opatówkå. Przez caÆe ºycie byÆ aktywny spoÆecznie.
Wielokrotnie peÆniÆ funkcje wójta i sædziego pokoju gm. Wilczyce. ZaÆoºyÆ ochotniczå
straº poºarnå, a w budynku dworskim zorganizowaÆ ochronkæ dla dzieci robotników

Dwór w SadÆowicach
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folwarcznych i chÆopów ze wsi Wilczyce. ZaÆoºyÆ sklep spóÆdzielczy Bratniej Pomocy
i Kasæ Stefczyka, której byÆ prezesem. KierowaÆ Dozorem Okrægu Szkolnego w Sando-
mierzu i w l. miædzywojennych byÆ prezesem Banku Ziemi Sandomierskiej. DziaÆaÆ
takºe w ZZ i kierowaÆ oddziaÆem dobroczynnej Fundacji Lanckoroñskich w Roºkach
k. Sandomierza. ByÆ kolatorem ko¥cioÆa parafii w Jankowicach. W czasie okupacji po-
magaÆ wysiedlonym z Wielkopolski i uchodªcom z Warszawy. Znajdowali oni w Wil-
czycach schronienie i utrzymanie. WysyÆano takºe paczki do stalagów i oflagów oraz

obozów koncentracyjnych we wspóÆpracy z Czerwonym Krzy-
ºem w Sandomierzu. W czasie walk o tzw. przyczóÆek san-

domierski w lecie 1944 musiaÆ opu¥ciå Wilczyce i wraz
z rodzinå osiadÆ w Sandomierzu. ZostaÆ wywÆaszczony

z maj. w ramach reformy rolnej PKWN. ZmarÆ
w Sandomierzu, pochowany w Jankowicach.

K. ÿ. byÆ dwukrotnie ºonaty: 1ov. z Mariå Jasieñ-
skå (zm. 1898) córkå Józefa, ¥lub w 1896, syn
WÆadysÆaw (1898–1940) mgr inº. rolnictwa, za-
mordowany w Katyniu; 2ov. z Kazimierå Cichow-
skå (1886–1970) córkå ⇒ MieczysÆawa (1845–
1918), ¥lub w 1904. K. ÿ. miaÆ z niå 6 dzieci:
1) Wanda (12.06. 1905), malarka i poetka, ºona
Zygmunta Schinzla, lekarza, ich synowie: a) An-

drzej (ur. 1937), prof. nauk matematycznych, czÆo-
nek korespondent PAN, b) WÆadysÆaw (ur. 1943),

psycholog; 2) Anna (zm. 1932); 3) Zofia (ur. 6.08.
1915), ºona WÆadysÆawa Malanowskiego, rolnika, por.

w dywizji gen. Maczka, zginåÆ we Francji 17.06.1940,
ich dzieci: a) Kazimierz (ur. 19.12.1936), prof. nadzwyczajny nauk technicznych PAN,
b) Anna (ur. 24.07.1938), romanistka; 4) Danuta (ur. 17.07. 1917), polonistka, ºona
MirosÆawa Filipowicza, wiceprezesa Sådu Wojewódzkiego we WrocÆawiu, ich dzieci:
a) Karol (ur. 13.09.1948), matematyk, b) Halina (ur. 1955), sædzina; 5) Jan (ur. 1920),
mgr inº. rolnictwa, kierownik gospodarstwa rolnego w Magnicach k. WrocÆawia; 6) Jad-
wiga (ur. 5.10.1924), ksiægowa.
Dok.: A. Bastrzykowski, Monografia ko¥cioÆa w Jankowicach, W. 1927; informacje córki Zofii Malanowskiej.

Zofia Malanowska (B. K.)

TO££OCZKO TEODOR pseud. publicystyczny „Jan Rakowicki” (19.12.1876–
22.04.1946), wÆ. maj. Sycze i Rakowica pod Brze¥ciem nad Bugiem, rolnik. Syn Jana,
wÆ. maj. Rakowica i dzierºawcy maj. Klonowica i Szczytnik, powstañca z 1863 i zesÆañ-
ca. Ur. w Klonowicy pod BiaÆå Podlaskå.

Naukæ rozpoczåÆ w bielskim gimn., gdzie uczyli siæ jego dwaj starsi bracia StanisÆaw
i Ludwik. Nie nawykÆy do dyscypliny i wykÆadowego jæzyka rosyjskiego, 12-letni chÆo-
piec zostaÆ po 3 latach usuniæty ze szkoÆy. Przeniesiono go do szkoÆy realnej kolejowej
w Warszawie, którå ukoñczyÆ. Wywodzåcy siæ ze ¥rodowiska wiejskiego, nie pasowaÆ do
nowego otoczenia i pracy w mie¥cie. Dziæki krewnym zamieszkaÆym w Galicji zostaÆ
przyjæty do SzkoÆy Rolniczej w Czernichowie, którå ukoñczyÆ z odznaczeniem. Praktykæ
rolniczå odbyÆ na ímudzi w WyczóÆkach, maj. Bielawskich k. Wysokiego Litewskiego.

W 1901 wziåÆ w dzierºawæ maj. Sycze (ok. 400 ha), który wkrótce kupiÆ, dziæki
pomocy starszych braci, bædåcych juº na stanowiskach (StanisÆaw, póªniejszy prof.

Kazimierz ÿwieºyñski
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ULw. i Ludwik, inº. elektryk, pracujåcy w Rosji). W 1901 oºeniÆ siæ z Jadwigå Poni-
kwickå, z którå ciæºkå pracå i niezwykÆå energiå oraz wiedzå rolniczå, osiågnæli roz-
kwit wÆasnego maj.

Pracowito¥ì, zaradno¥ì, uparte dåºenie do postæpu technicznego w rolnictwie, posta-
wiÆy go niebawem na czele tamtejszego ziemiañstwa. Przejæty maj. z zacofanego zmieniÆ
siæ w ciågu 14 lat w nowoczesne gospodarstwo. ZbudowaÆ gorzelniæ, rozwinåÆ przemysÆ
mleczarski na bazie zarodowej obory (120 krów rasy holenderskiej). Zmechanizowana
mleczarnia dostarczaÆa produkty do wÆasnego sklepu w odlegÆym o 20 km Brze¥ciu.
ZaÆoºyÆ znacznych rozmiarów chlewniæ. SprowadzaÆ najnowocze¥niejszy sprzæt rolni-
czy: wiåzaÆki, ºniwiarki, pÆugi wieloskibowe, sprzæt omÆotowy (lokomobila wraz z mÆoc-
karniå). Wszystko to byÆo pierwsze w okolicy i dotåd nieznane. Wycieczka do Danii
w 1912 zaowocowaÆa nowymi urzådzeniami. WprowadziÆ eksploatacjæ torfu opartå
o sprzæt zmechanizowany. W nowo wybudowanym dworze zainstalowano Æazienkæ, co
wówczas byÆo w tej czæ¥ci kraju nowo¥ciå.

W sierpniu 1915 zbliºajåcy siæ front zniszczyÆ dorobek 14 lat pracy. Nakazana przez
cofajåcych siæ Rosjan ewakuacja ludno¥ci z rejonu twierdzy brzeskiej zostawiÆa napiera-
jåcym Niemcom ruinæ i zgliszcza. Sztab rosyjski 16.08.1915 zaºådaÆ natychmiastowego
opuszczenia Syczew. W ciågu kilku godzin caÆe mienie znalazÆo siæ na wozach, a inwen-
tarz ºywy popædzono do rzeªni w Brze¥ciu. Rodzina Teodora koñmi podåºyÆa etapami przez
Nie¥wieº do Miñska. Po drodze, spychani przez wojsko, gubili pojazdy i ludzi. W Nie-
¥wieºu na uciekinierów i wojsko padÆa z powietrza pierwsza bomba, zrzucona ze sterow-
ca. Zatrzymano siæ w Miñsku, ºyjåc ze sprzedaºy zabranych z maj. zasobów. Wiosnå 1916
pociågiem udano siæ do Kijowa. Tu, po uzyskaniu czæ¥ciowego odszkodowania, T. T.
zakupiÆ przedsiæbiorstwo „Timoszenko”, skÆadajåce siæ z mleczarni i 5 sklepów w cen-
trum Kijowa. Nawiåzanie kontaktów z licznym polskim ziemiañstwem z okolic Kijowa,
zapewniÆo mleczarni staÆe dostawy mleka. W nowych warunkach rodzina uzyskaÆa wzglæd-
ny dobrobyt. Dzieci uczyÆy siæ w polskiej szkole zorganizowanej przez uchodªców.

Rewolucja Paªdziernikowa i toczåce siæ walki róºnych frakcji narodu ukraiñskiego,
biaÆych i czerwonych stworzyÆy w Kijowie chaos nie do opisania. GÆód i zagroºenie
ºycia rodziny, ruina materialna zmusiÆy do ucieczki z Kijowa. Korzystajåc z ofensywy
niemieckiej, która w lecie 1918 dotarÆa do Kijowa, T. T. wyjednaÆ od wojska wagon towaro-
wy. Po tygodniowej podróºy powrócili do Syczew, które byÆy zupeÆnie zdewastowane.

W tych warunkach, w listopadzie 1918 T. T. wywiózÆ rodzinæ do Warszawy. Sam
wszystkie swoje siÆy skierowaÆ na odbudowæ rolnictwa na Polesiu. ZaÆoºyÆ Tow. Rolni-
cze z siedzibå w Brze¥ciu nad Bugiem (który nadal okupowali Niemcy). NawiåzaÆ
kontakty z organizacjå rolniczå w Poznañskiem, skåd otrzymywaÆ w formie darów duºe
ilo¥ci sprzætu rolniczego (uºywanego), oraz inwentarza ºywego (owce, kozy). Tow.
przysÆaÆo 15 traktorów Fordsona z pÆugami. Urzeczony niepodlegÆo¥ciå, wielokrotnie
kontaktowaÆ siæ z tworzåcymi siæ wÆadzami w Warszawie i od marszaÆka Józefa PiÆsud-
skiego uzyskaÆ obietnicæ pomocy dla Polesia. íona z dzieìmi, w zupeÆnie pustym mie-
szkaniu w Warszawie musiaÆa sobie sama dawaì radæ.

W 1919 ¥cieraÆy siæ poglådy wÆadz na losy rolnictwa w kraju. Zamierzenia reformy
rolnej i brak ¥rodków na uruchomienie gospodarstwa rolnego skÆoniÆy T. T. do sprzedania
Syczew, w celu uzyskania kapitaÆu dla uruchomienia såsiedniego maj. Rakowica, prze-
jætego po zmarÆym stryju Julianie ToÆÆoczko. Jednakºe szalejåca inflacja przekre¥liÆa
znacznå czæ¥ì zamierzeñ. Sprzedaº Syczew okazaÆa siæ daremna, a w koñcu osobistå
klæskæ przypieczætowaÆa wojna bolszewicka. W lipcu 1920 T. T. znowu zorganizowaÆ
pospiesznå  ewakuacjæ  skromnego inwentarza  z  Rakowicy w  rejon podwarszawski.
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Z Brze¥cia ewakuowaÆ w trudnych warunkach  mienie Tow. Rolniczego w postaci
wagonów cukru, soli, nawozów, benzyny i narzædzi rolniczych. Jesieniå 1920 trzeba byÆo
wszystko zaczynaì od poczåtku. CaÆå energiæ T. T. skierowaÆ teraz na sprawy spoÆeczne.
ZostaÆ prezesem rejonowego ZZ. Zagospodarowanie Rakowicy z braku kapitaÆu posu-
waÆo siæ powoli. Koniunktura na pÆody rolnicze byÆa niekorzystna. SiægnåÆ wiæc do
ostatecznego ¥rodka, do wyræbu wiekowej dæbiny na zapleczu dworu rakowickiego. Na
pamiåtkæ dawnej ¥wietno¥ci pozostaÆo jedynie kilka 1000-letnich olbrzymów pamiætajå-
cych czasy Jadªwingów. W 1926, po oºenku syna Tadeusza, przekazaÆ mu prowadzenie
gospodarstwa. KierowaÆ nim z Brze¥cia zaabsorbowany pracå spoÆecznå. Nowa polityka
rolna preferowaÆa kóÆka rolnicze, które wypieraÆy dziaÆania Tow. Rolniczego.

Po kilku latach syn wziåÆ samodzielnie dzierºawæ maj. Czerwiñce, wobec czego
powrót do Rakowicy T. T. byÆ konieczny. W latach kryzysu 1930–1934 T. T. zaÆoºyÆ
stawy rybne w Rakowicy, gospodarkæ rolnå oddaÆ w dzierºawæ. Dla Æatania kulejåcego
budºetu pojawiali siæ w Rakowicy letnicy z Warszawy.

Pasjå ºyciowå T. T. byÆo Æowiectwo. Ojciec jego, znakomity my¥liwy, przekazywaÆ
mu od dzieciñstwa umiÆowanie kniei i mszarów poleskich. We wszystkich sytuacjach
ºyciowych nie rozstawaÆ siæ z broniå my¥liwskå, z którå przemierzyÆ caÆe Polesie. MiaÆ
trofea wielu Æosiów, gÆuszców, dzików i jeleni. ZorganizowaÆ Polskie Tow. £owieckie.
PozyskaÆ na czÆonków znanych my¥liwych w kraju. UzyskaÆ dla Tow. 65 tys. ha pañstwo-
wej ziemi na Polesiu. WprowadziÆ racjonalnå i nowoczesnå gospodarkæ Æowieckå. ByÆ
autorem wielu artykuÆów do „£owca”. PróbowaÆ równieº swoich umiejætno¥ci w litera-
turze, wydajåc opowiadanie: WÆadco polskich mszarów, czy ºyjesz ty jeszcze.

Wojna 1939 ostatecznie przekre¥liÆa pracæ na roli. Rodzina osiedliÆa siæ w BiaÆej
Podlaskiej. W okresie okupacji byÆ czÆonkiem ZWZ, póªniej AK obszaru brzeskiego.
Jesieniå 1941 przedostaÆ siæ przez Bug do Rakowicy, gdzie pod pozorem organizacji
rolnictwa dziaÆaÆ w konspiracji, nawiåzujåc kontakty z partyzantkå radzieckå. 20.08.
1942 rozszyfrowany przez gestapo uciekÆ z Brze¥cia do Warszawy pod innym nazwi-
skiem. ByÆ poszukiwany listami goñczymi. Do lipca 1944 dziaÆaÆ w BiaÆej Podlaskiej,
kontaktowaÆ siæ z podziemiem warszawskim i przesyÆaÆ artykuÆy do prasy podziemnej
pod pseud. Podczas powstania warszawskiego dziaÆaÆ na Powi¥lu i w ÿródmie¥ciu na
zapleczu dziaÆañ zbrojnych. Dn. 8.09. po masakrze na ul. Wspólnej, zawaleniu siæ domu,
wyprowadziÆ z Warszawy ºonæ i wnuczkæ Basiæ PiekaÆkiewicz. Zostali wywiezieni przez
obóz w Pruszkowie do Starachowic, skåd udali siæ do Czarnieckiej Góry. Podczas
odwiedzin Krakowa zostaÆ aresztowany przez Niemców i osadzony w wiæzieniu na
Montelupich. Po ustaniu dziaÆañ wojennych w 1945 wraz z rodzinå osiedliÆ siæ w Rado-
miu, gdzie zmarÆ.

Dzieci: 1) Tadeusz (ur. 1903); 2) Kazimiera (ur. 1905); 3) ZdzisÆaw (ur. 1907); 4) Zofia
(ur. 1917).

ZdzisÆaw ToÆÆoczko, Zofia ToÆÆoczko–ÿwierszcz

TURNAU JERZY (10.03.1869–23.10.1925), wÆ. maj. Mikulice w pow. przeworskim.
Syn Henryka (1833–1917), wÆ. maj. Gaik k. Dobczyc i Olawii z Trzeciaków. Ur. w Gaiku.

UkoñczyÆ gimn. im. B. Nowodworskiego w Krakowie, potem krótko studiowaÆ w Akade-
mie für bildende Kunste w Wiedniu oraz rolnictwo w Hochschule für Bodenkultur.

MiaÆ 24 lata, gdy na ºyczenie ojca osiadÆ w zakupionym przez niego maj. Mikulice
k. Przeworska. Do tego momentu nie rolnictwo, a malarstwo byÆo gÆównå dziedzinå jego
zainteresowania. Jeszcze przez pierwsze lata gospodarowania duºo malowaÆ, potem
zaprzestaÆ niemal zupeÆnie. Choì studiowaÆ rolnictwo, byÆ w tej dziedzinie prawie samo-
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ukiem, a jedynym jego prawdziwym nauczycielem, wprowadzajåcym w arkana produk-
cji rolnej byÆ ojciec.

W Mikulicach zaÆoºyÆ wzorowe i, jak na ówczesne czasy, nowoczesne gospodarstwo
hodowlane. ByÆ pasjonatem nowo¥ci i eksperymentowania. WychodowaÆ nowe odmiany
pszenicy, ºyta, owsa i jæczmienia, które sprzedawaÆ jako ziarno siewne. PrzysparzaÆo to
Mikulicom sÆawy i znacznych dochodów. Marka Rodowodowej Hodowli Zbóº J. T. nie
zgasÆa i po reformie rolnej.

Norman Borlaug, noblista, twórca „zielonej rewolucji”, w 1982 zwiedziÆ Stacjæ Ho-
dowli Ro¥lin w Mikulicach przy okazji wizyty w krakowskiej AR.

J. T. widzåc wokóÆ siebie rolnicze zacofanie i nieudolno¥ì, pragnåÆ swój entuzjazm dla
nowoczesnej agrotechniki i swe praktyczne do¥wiadczenie przekazaì nastæpnemu poko-
leniu. Najpierw, wymy¥lony i opisany w powie¥ci Nowa szkoÆa ideaÆ studium rolnicze-
go, zrealizowaÆ w zaÆoºonych przez siebie w 1919 pod egidå ZZ Wyºszych Kursach
Ziemiañskich, wzorowanych na Hochschule für praktische Landwirte w bawarskim
Weihestephan. W statucie kursów opracowanym przez J. T. wspólnie z prof. Kazimie-
rzem Miczyñskim deklarowano, iº kursy majå „dostarczyì spoÆeczeñstwu rolników
z wyºszym wyksztaÆceniem, skierowanym w szczególno¥ci ku zawodowi praktycznemu
oraz przygotowaì sÆuchaczy do pracy spoÆecznej na wsi”. Studia trwaÆy 2 i póÆ roku, a ich
integralnå czæ¥ì stanowiÆy trzy praktyki w nowoczesnych maj., Æåcznie 9 miesiæcy.
WykÆadowcami byli profesorowie lwowskich wyºszych uczelni. J. T. wykÆadaÆ glebo-
znawstwo, uprawæ ro¥lin oraz rachunkowo¥ì rolniczå. WykÆady opublikowaÆ potem
w formie podræczników. Do ¥mierci sam sprawowaÆ bezinteresownie funkcjæ dyr. i ad-
ministratora. SÆuchacze kursów wywodzili siæ gÆównie z domów ziemiañskich. ByÆo
w¥ród nich wiele osób, które studia traktowaÆy powaºnie, wynoszåc z nich wiedzæ
i praktyczne przygotowanie do kierowania gospodarstwem. Dyplom „kursów Turnaua”,
jak je potocznie nazywano, jest do dzi¥ uwaºany przez absolwentów jako osiågniæcie
ºyciowe. Jednak z upÆywem czasu coraz wiæcej miejsc zajmowaÆa niefrasobliwa i rozba-
wiona studenteria, dla której nauka byÆa ostatniå rzeczå godnå uwagi. ObniºaÆo to poziom
kursów i opiniæ o nich tak dalece, ºe w 1925 J. T. przeprowadziÆ na zebraniu Zarzådu
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uchwaÆæ o zawieszeniu rekrutacji na pierwszy
rok. UchwaÆæ, której nie respektowano m.in. dlatego, ºe wielu osobom ºal byÆo utraciì
pÆynåce z kursów dochody. Instytucja przetrwaÆa wiæc do wybuchu II wojny ¥wiatowej,
przy wciåº obniºajåcym siæ poziomie.

Jak nietypowe byÆo jego gospodarowanie i nietypowe poglådy na agronomiczne
ksztaÆcenie mÆodzieºy rolniczej, tak teº nietypowe byÆy stosunki z wsiå. ZatrudniaÆ
bowiem na stanowiskach nie tylko niºszego, ale teº ¥redniego dozoru chÆopów i robot-
ników. Takiego pochodzenia „gospodarz” byÆ w oczach fornali i robotników sezonow-
ych nadal jednym z nich. SÆuchali go, majåc zaufanie, a jednocze¥nie J. T. korzystaÆ ze
wspóÆpracy z „gospodarzem”, poznajåc inne aspekty pracy na wsi.

Poza gospodarowaniem J. T. „bawiÆ siæ” teº powie¥ciopisarstwem. Talent jego w tej
dziedzinie byÆ juº mniejszej miary, ale w swych powie¥ciach, czy raczej reportaºach,
opisywaÆ róºne aspekty ºycia w domach ziemiañskich. Ksiåºki te miaÆy do¥ì duºe wziæcie.

J. T. byÆ czÆowiekiem kipiåcym energiå i rado¥ciå ºycia, o niezwykÆym uroku osobi-
stym. Dopiero ostatnie lata ºycia, uprzykrzonego nasilajåcå siæ chorobå serca, to czas
smutków, zawodów i trosk. Do kÆopotów i frustracji, zwiåzanych z podupadajåcymi
kursami doÆåczyÆ paszkwil, podpisany przez „kolegów po pÆugu” z zarzutami i epitetami,
nadesÆany do redakcji rolniczego tygodnika. J. T. zmarÆ we Lwowie i tam zostaÆ pochowany.
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Waºniejsze publikacje J. T. o tematyce rolniczej: O zielonym nawozie i jego praktycz-
nym zastosowaniu do naszych warunków, Kr. 1898; Przechadzka po polach. Kilka uwag
o gÆównych wadach w gospodarstwach wÆo¥ciañskich, Lw. 1899; GÆówne zasady racjo-
nalnego gospodarstwa, praca odznaczona na konkursie „Rolnika i Hodowcy” nagrodå
pierwszå, W. 1901; Listy z podróºy, Lw. 1901; Uprawa buraków cukrowych i pastew-
nych. Zbiór wykÆadów dla gospodarzy i urzædników gospodarczych, Lw. 1902, wyd. 2,
Lw. 1909, wyd. 3 rozszerzone, Lw. 1920; Pogadanka o nawoºeniu i nawozach, Lw. 1905;
Parcelacja wiækszej wÆasno¥ci, Lw. 1909; Die Landwirtschaft Galiziens und der Krieg.
Vortrag gehalten im Klub der Land–u. Forstwirte, Wien 1915; O rachunkowo¥ci rolni-
czej. Zbiór wykÆadów na kursach rolniczych, Lw. 1920; O sposobach, korzy¥ciach i opÆa-
calno¥ci stosowania nawozów sztucznych. Podræcznik dla praktycznych rolników,
Lw. 1925; Uprawa roli i ro¥lin. Podræcznik do nauki rolnictwa w 5 tomach, Lw.–P. 1921,
wyd. 2, Lw.–P. 1926, wyd. 3 Katowice 1929. Takºe liczne artykuÆy, publikowane w
„Rolniku”, „Gazecie Rolniczej”, „Tygodniku Rolniczym”.

Powie¥ci: Mona Lisa. Pamiætnik czÆowieka ºonatego, Kr. 1920; Muszka. Z ilustr.
autora, Tarnów 1920; Såsiedzi. Opowie¥ì ziemiañska, Lw. 1920; Wnuczka pana rotmi-
strza. Nowele, Lw. 1922; £odzie bez steru, Lw. 1923.

íonå J. T. byÆa Helena z Hochbergerów (1873–1943). Dzieci: 1) Zofia MarszaÆkiewi-
czowa (1896–1977), wÆ. maj. ZgÆobice k. Tarnowa. Maj. ten liczåcy poniºej 50 ha zostaÆ
ostatnio zwrócony  rodzinie; 2) → StanisÆaw  (1898–1960), wspóÆwÆ. maj. Wlonice
k. Opatowa; 3) Maria Morawska (1899–1980), prof. petrografii; 4) Leon (1903–1969),
prawnik; 5) Stefan (ur. 1906), wÆ. maj. Mikulice. W 1945 maj. ten liczyÆ 204 ha, zostaÆ
wywÆaszczony przez wÆadze PRL. PowstaÆa w nim Stacja Hodowli Ro¥lin, podlegÆa
Pañstwowym ZakÆadom Ro¥lin.
Dok.: R. Scipio, ÿp. Jerzy Turnau, „Czas” z 29.10.1925; Mowa hr. Tarnowskiego na zgromadzeniu Stronnictwa
Prawicy Narodowej, „Czas” z 25.11.1925; Wyºsze Kursy Ziemiañskie im. J. Turnaua we Lwowie, Lw. 1939;
T. Wieczorek, Zarys dziejów szkolnictwa rolniczego w Polsce do 1939 r., W. 1968; Stefan Józef Turnau,
Zapiski z lat górnych, rps, Kr. 1984.

Stefan Jerzy Turnau (B. K.)

TURNAU STANIS£AW (7.03.1898–9.03.1960), wspóÆwÆ. maj. Wlonice w Sando-
mierskiem. Syn → Jerzego (1869–1925) i Heleny z Hochbergerów. Ur. w Mikulicach
pod Przeworskiem.

Mikulice byÆy ¥redniej wielko¥ci, wzorowo prowadzonym maj. Jerzego Turnaua,
twórcy tzw. kursów Turnaua we Lwowie, przeznaczonych dla ksztaÆcenia rolniczego
ziemiañskiej mÆodzieºy. Matka byÆa córkå lwowskiego architekta. S. T. byÆ drugim
z piæciorga dzieci tego maÆºeñstwa. Atmosfera domowa przerastaÆa znacznie szeroko¥ciå
zainteresowañ przeciætne ziemiañstwo polskie tego okresu. Pewien okres I wojny ¥wia-
towej rodzina spædziÆa w Wiedniu, skåd S. T. wyniósÆ dobrå znajomo¥ì jæzyków niemiec-
kiego i francuskiego. Studia rolnicze rozpoczåÆ na UJ w Krakowie, nie dokoñczyÆ ich
jednak, czego póªniej ºaÆowaÆ, gdyº miaÆ ambicje i zainteresowania naukowe. Gospoda-
rowaÆ krótko na niewielkim fol. ZgÆobice pod Tarnowem, nastæpnie kupiÆ maj. ÿwiæte
pod Grudziådzem, a wreszcie w 1929 przeniósÆ siæ do Wlonic w ziemi sandomierskiej.
ByÆ to maj. rodzinny jego ºony Jadwigi ÿwieºyñskiej; obok gospodarowania na ¥redniej
wielko¥ci maj. ziemskich, dziaÆaÆ równieº spoÆecznie, szczególnie w Akcji Katolickiej,
uprawiajåc takºe publicystykæ. WspóÆpracowaÆ z „Gazetå Rolniczå”, krakowskim
„GÆosem Narodu” i poznañskå „Kulturå”, broniåc w tych pismach tendencji spoÆecz-
no–reformatorskiej, ºywej juº wówczas w Ko¥ciele polskim — chodziÆo w szczególno-
¥ci o umiarkowanå reformæ rolnå.
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Od pierwszego dnia II wojny ¥wiatowej S. T. zaczåÆ pisaì, zachowany do dzisiaj
dziennik, pomy¥lany jako ¥wiadome tworzenie ªródÆa historycznego. W czasie wojny
wspóÆpracowaÆ z ZWZ, póªniej z AK, ponad trzy miesiåce byÆ aresztowany przez gesta-
po w Ostrowcu ÿwiætokrzyskim w 1943. Dom we Wlonicach byÆ peÆen przesiedleñców
i ludzi potrzebujåcych pomocy, ratowano okolicznych íydów z pobliskiego Oºarowa.

Koniec okupacji hitlerowskiej oznaczaÆ dlañ równieº koniec dotychczasowej kondycji
spoÆecznej. Majåc 47 lat i obciåºony utrzymywaniem ºony i trojga mÆodszych dzieci,
musiaÆ poszukaì innego zawodu. Po przymusowym opuszczeniu Wlonic w lutym 1945
osiadÆ wraz z rodzinå w Ostrowcu ÿwiætokrzyskim jako byÆy ziemianin, nie mogåc
uzyskaì ºadnej pracy zarobkowej. Zbyt znany, a wiæc naraºony na prze¥ladowania
polityczne, wyjechaÆ jako jeden z pierwszych osadników na Ziemie Zachodnie. W Cie-
plicach ÿlåskich Zdroju (obecnie czæ¥ì Jeleniej Góry) byÆ jednym z pierwszych Polaków.
PracowaÆ w Wojewódzkim Urzædzie Ziemskim, póªniej krótko w Wojewódzkim Inspek-
toracie Kontroli. Nie lubiÆ pracy urzædniczej i w 1948 przeniósÆ siæ do Sobieszowa, gdzie
rozpoczåÆ pracæ nauczycielskå w technikum rolniczym. LubiÆ pracæ dydaktycznå i miaÆ
dobry kontakt z mÆodzieºå. ByÆ to jednak bodaj najciæºszy okres w jego ºyciu. Jako byÆy
ziemianin i praktykujåcy katolik byÆ przedmiotem silnych nacisków politycznych. Naj-
pierw chodziÆo o to, by zapisaÆ siæ do partii, póªniej — by przestaÆ praktykowaì. Ów drugi
wymóg stawiany byÆ szczególnie w pracy szkolnej: nauczyciel nie powinien gorszyì mÆo-
dzieºy swym „fideizmem”. PrzeºywaÆ mocno te presje, lecz im nie ulegÆ. WspóÆpracowaÆ
z Wyºszå SzkoÆå Rolniczå we WrocÆawiu. NapisaÆ ksiåºkæ: Rejonizacja upraw i ustalenie
kierunków produkcji w górskich terenach Dolnego ÿlåska na przykÆadzie powiatu jele-
niogórskiego (Wr. 1957). W 1956 ciæºko zachorowaÆ. ZmarÆ w Sobieszowie pod Jeleniå
Górå. Te dwie miejscowo¥ci i dwie daty, stanowiåce punkty graniczne ºycia dokonanego
na przeÆomie epok, majå swój sens symboliczny. Z czasem nawet wÆadze PRL doceniÆy
ofiarnå pracæ zawodowå S. T. NiedÆugo przed ¥mierciå otrzymaÆ ZÆoty Krzyº ZasÆugi.
Dok.: S. T., Dziennik, mps liczåcy ok. 1600 stron maszynopisu jest zÆoºony w dziale rps Biblioteki Narodowej.
Jego ostatnia czæ¥ì pt. WywÆaszczenie zostaÆa opublikowana w pi¥mie „Regiony” nr 3 (58) 1990, s. 49–84.

Irena i Jan Turnau

WAÑKOWICZ KAROL TADEUSZ (4.11.1894–18.12.1990), wÆ. maj. Mikielew-
szczyzna w pow. sokólskim (22 km na zachód od Grodna). Syn WacÆawa i Janiny
z Gniazdowskich. Ur. w Warszawie.

Rodzinnym maj. linii K. W., po-
chodzåcej od Walentego (malarza),
byÆa ÿlepianka w pow. miñskim. Do
1918 pozostawaÆo w rækach Wañko-
wiczów dwadzie¥cia kilka maj.
ziemskich.

K. W. ukoñczyÆ  w 1912  szkoÆæ
Emiliana Konopczyñskiego w War-
szawie. Jesieniå 1913 rozpoczåÆ stu-
dia rolnicze na Kursach PrzemysÆo-
wo–Rolniczych w Warszawie (póª-
niejszej SGGW). PrzerwaÆ je wy-
buch I wojny ¥wiatowej.

W paªdzierniku 1917 wståpiÆ do
organizujåcego siæ I Polskiego Kor- Karol Wañkowicz z ºonå
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pusu gen. Józefa Dowbora–Mu¥nickiego, jako prosty szeregowiec. ZostaÆ przydzielony
do artylerii polowej. W Bobrujsku, w o¥rodku organizacyjnym Korpusu, znalazÆ m.in.
swego kuzyna Melchiora (pisarza). Po likwidacji przez Niemców Korpusu uciekÆ do
Kijowa i tam w 1918 wståpiÆ do P.O.W., której komendantem byÆ pÆk Leopold Lis–Kula.
Z Kijowa otrzymaÆ rozkaz udania siæ do Warszawy. Po uzyskaniu przez Polskæ niepod-
legÆo¥ci i mobilizacji P.O.W., trafiÆ do zgrupowania piechoty w JabÆonnej, które byÆo
zalåºkiem 1 dywizji Piechoty Legionów. Wojnæ bolszewickå lat 1919/1920 odbyÆ w 1
kompanii 6 P. P. Legionów, w stopniu podchoråºego (dowódcå kompanii byÆ por. Ta-
deusz PeÆczyñski, póªniejszy gen.), a nastæpnie ppor. W czerwcu 1920 zostaÆ ciæºko
ranny w bitwie pod Hornostajpolem (80 km na póÆnoc od Kijowa). Po wyleczeniu nie mógÆ
juº wróciì na front, przydzielony zostaÆ do baonu zapasowego puÆku w PÆocku. W lutym
1921 zostaÆ odznaczony Orderem Virtuti Militari za zasÆugi w wojnie z bolszewikami.

W marcu zwolniony do rez., wyjechaÆ do maj. Mikielewszczyzna, aby poprowadziì
gospodarstwo zrujnowane niemal caÆkowicie przez wojnæ; ocalaÆy jedynie zabudowania
i dwór. Gospodarujåc, angaºowaÆ siæ równocze¥nie w pracy spoÆecznej w: ZZ, Tow.
Rolniczym, Izbie Rolniczej oraz Samorzådowej Gminie Powiatu i Województwa.
W 1935 odbyÆ praktykæ administracyjnå w urzædzie wojewódzkim w BiaÆymstoku i po
zdaniu obowiåzujåcego egzaminu w czerwcu 1935 objåÆ funkcjæ starosty w Baranowi-
czach, którå peÆniÆ do 17.09.1939.

Przed wkroczeniem wojsk bolszewickich wyjechaÆ z ºonå, matkå i siostrzeñcem do
Wilna; nastæpnie przez Litwæ, £otwæ i Szwecjæ w poÆowie paªdziernika 1939 dotarli do
Paryºa. We Francji zaciågnåÆ siæ do wojska, a ºona wståpiÆa do Pomocniczej SÆuºby
Kobiet. Po klæsce Francji w 1940 przedostaÆ siæ z rodzinå do Szkocji. Nadal sÆuºyÆ
w wojsku w stopniu kapitana w 3. kadrowej brygadzie w róºnych miejscach postoju,
ostatnio w Edynburgu. Po wojnie mieszkaÆ aº do ¥mierci w Londynie. ByÆ znanym
dziaÆaczem emigracyjnym.

íona: Kazimiera z Romerów (8.03.1899 w Janopolu na Inflantach – 26.05.1989
w Londynie), córka Kazimierza i Kazimiery ze Skirmuntów. Prochy K. W. i jego ºony
zostaÆy zÆoºone w Warszawie na Powåzkach. Dzieci nie mieli.
Dok.: K. Wañkowicz, Wspomnienia, mps, BN; KAP, 149.

Teresa Dangel

Dwór w Mikielewszczyªnie
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WISZNIEWSKI MARIA LUDWIK B£AíEJ h. RamuÆt odm. (3.02.1879 – wiosna
1940), wÆ. maj. Horyhlady z Ostrå (pow. tÆumacki), prawnik i rolnik. Syn Leonarda
i LudmiÆy z Zakrzewskich, wnuk Jana, oficera wojsk napoleoñskich. Ur. w Bagienicy
k. Dåbrowy Tarnowskiej.

Leonard W., jako powstaniec 1863 w pow. owruckim, przedarÆ siæ przez liniæ wojsk
moskiewskich w bitwie pod Moskalówkå (gdzie oddziaÆ powstañczy zostaÆ kompletnie
rozbity), a nastæpnie przedostaÆ siæ do zaboru austriackiego. Maj. rodzinny Jackowicze
(pow. owrucki) zostaÆ przez wÆadze rosyjskie skonfiskowany. Siostra Leonarda W.,
Alojza, po mæºu Mazurkiewicz, byÆa matkå WÆadysÆawa, lekarza, który w 1900 umoºli-
wiÆ Józefowi PiÆsudskiemu, wiæzionemu w Petersburgu, ucieczkæ ze szpitala psychia-
trycznego, gdzie byÆ umieszczony na obserwacji. Leonard W. jako abs. Wojskowej
Wyºszej SzkoÆy Technicznej w Petersburgu, pracowaÆ najpierw przy budowie kolei
w Rumunii, nastæpnie osiadÆ w Drohobyczu, gdzie przy wspóÆpracy z £ukasiewiczem
staÆ siæ jednym z powaºniejszych przemysÆowców powstajåcego tam przemysÆu nafto-
wego. W tym czasie oºeniÆ siæ z LudmiÆå Zakrzewskå, z którego to zwiåzku urodziÆo siæ
sze¥cioro dzieci.

W 1904 Leonard W. kupiÆ dla swego syna Marii Ludwika maj. Horyhlady (391 ha)
oraz fol. Ostra (433 ha) graniczåcy z Horyhladami.

M. W. zdaÆ maturæ w 1897 w gimn. w Drohobyczu, a nastæpnie po odbyciu studiów
prawniczych na UL, uzyskaÆ doktorat, dodatkowo ukoñczyÆ rolnictwo na uniw. we
WrocÆawiu (1904–1906) i Lipsku (1905–1906). Po czym wróciÆ do kraju i objåÆ Hory-
hlady, starajåc siæ poprowadziì w nowoczesny sposób gospodarstwo rolne.

I wojna ¥wiatowa, która powaºnie zniszczyÆa kraj, nie ominæÆa Horyhlad. ZostaÆy one
doszczætnie spalone i zrabowane. Po wojnie bolszewickiej 1919–1920, w której braÆ
udziaÆ jako ochotnik, pomimo ºe uprzednio w ogóle nie sÆuºyÆ w wojsku, M. W. odbu-
dowaÆ Horyhlady (budynki gospodarcze i dwór), zakupiÆ inwentarz ºywy i martwy, by
w koñcu sprowadziì tam w 1923 caÆå rodzinæ z maj. ºony, Dªwiniacza (pow. leski).
Zaciågniæte na ten cel kredyty skrupulatnie spÆacaÆ. W latach wielkiego kryzysu, kiedy
ceny zbóº byÆy niskie, przy wielkich trudno¥ciach ich sprzedaºy, a wiæc w sytuacji
prowadzåcej do bankructwa, przestawiÆ dotychczasowå gospodarkæ zboºowå na produk-
cjæ rzepaku, który przy prawidÆowej uprawie udawaÆ siæ doskonale w tamtejszych wa-
runkach glebowych i klimatycznych. Rzepak cieszyÆ siæ znacznym popytem, a cena jego
byÆa prawie 3–krotnie wyºsza niº zboºa. Do takich teº zmian namawiaÆ såsiadów, którzy
czæ¥ciowo przejæli te innowacje z Horyhlad. W pow. tÆumackim M. W. byÆ prezesem ZZ
oraz czÆonkiem Rady Powiatowej. ByÆ goråcym zwolennikiem Józefa PiÆsudskiego.

We wrze¥niu 1939, po wiadomo¥ciach o wkroczeniu do Polski wojsk sowieckich,
wbrew namowom przyjacióÆ, nie chciaÆ opuszczaì Horyhlad, twierdzåc, ºe przecieº
nikomu nic nie zawiniÆ, ma przyjazne stosunki ze sÆuºbå i z caÆå wsiå, wiæc po co ma
uciekaì i przed kim? Z koñcem miesiåca zostaÆ aresztowany i przewieziony do wiæzienia
w TÆumaczu, a nastæpnie przez StanisÆawów do Rosji. WedÆug relacji p. Andrzeja Jaku-
bowicza, który jako jedyny z aresztowanych wówczas ziemian z pow. tÆumackiego
uratowaÆ siæ i powróciÆ do Polski, M. W. zostaÆ na wiosnæ 1940 wyprowadzony z celi
wiæzienia w MikoÆajewsku i juº nikt o nim wiæcej nie sÆyszaÆ.

M. W. po¥lubiÆ 15.02.1908 Teresæ Kraiñskå h. Jelita (15.10.1888 w Wyszytycach –
3.05.1965 w Nowym Såczu), najmÆodszå córkæ WÆadysÆawa i Marii z Trzecieskich.
WÆadysÆaw Kraiñski, prawnik (1841–1926), prezes  Tow. Kredytowego Ziemskiego
(1897–1917), wÆ. maj. JabÆonka i Niebocko w pow. Brzozów oraz Wyszatyce pod Prze-
my¥lem, w l. 1900–1913 poseÆ na Sejm Krajowy we Lwowie, czÆonek austrackiej Izby

163

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Panów. ZmarÆ w Niebocku 2.12.1926. Teresa ukoñczyÆa gimn. ss. niepokalanek w Jaro-
sÆawiu. W posagu otrzymaÆa od rodziców maj. Dªwiniacz Dolny. W maj. tym mieszkaÆa
caÆa rodzina Wiszniewskich w l. 1917–1923, gdy Horyhlady zostaÆy zniszczone w czasie
przemieszczania siæ wojsk nieprzyjacielskich.

Dzieci: 1) Jan Leonard Maria (ur. 1908 w Horyhladach, zginåÆ 1941). ZdaÆ maturæ
w 1926 w VIII gimn. we Lwowie, ukoñczyÆ Wydz. Prawa na ULw. oraz Akademiæ
Handlu Zagranicznego we Lwowie. SÆuºbæ wojskowå odbyÆ w Szkole Podchoråºych
Rez. Lotnictwa w Dæblinie w l. 1931–1932. W 1935 otrzymaÆ jako pilot nominacjæ na
ppor. rez. PracowaÆ w Tow. Eksploatacji Soli Potasowych, a w 1939 przeniósÆ siæ do
Warszawy, gdzie zaÆoºyÆ wÆasnå Olejarniæ Mazowieckå, majåcå ruszyì z pierwszå pro-
dukcjå w jesieni 1939. W lutym 1937 oºeniÆ siæ z Wandå Romaszkan, koleºankå ze
studiów w AHZ i z tego zwiåzku urodziÆ siæ 22.12.1937 we Lwowie syn Tomasz. ZostaÆ
zmobilizowany 28.08.1939 i braÆ udziaÆ w kampanii wrze¥niowej w skÆadzie 6 p. lotnicze-
go.Dn. 17.09.1939 przekroczyÆ na rozkaz swego dowódcy granicæ rumuñskå, lådujåc
w Czerniowcach, w listopadzie 1939 dotarÆ do Lyonu we Francji. Po upadku Francji
dostaÆ siæ do Anglii, gdzie jako pilot Dywizjonu Bombowego 301, awansowany do
stopnia por. braÆ udziaÆ w okresie 8.05.1941–9.08.1941 w bombardowaniu wielkich
o¥rodków przemysÆowych i strategicznych póÆnocnej Europy. ZostaÆ zestrzelony w locie
bojowym dla bombardowania Hamburga dn. 9.08.1941. Jest pochowany na wojskowym
cmentarzu angielskim w Hanowerze. ZostaÆ odznaczony srebrnym krzyºem Virtuti Mi-
litari V kl. oraz Krzyºem Walecznych trzykrotnie. íona Wanda (1914 we Lwowie – 1964
w Nowym Yorku). Syn Tomasz ukoñczyÆ uniw. w Anglii i pracuje obecnie w koncernie
„Shell”, aktualnie w Sarawak Shell Berhard. Jest obywatelem brytyjskim. OºeniÆ siæ
z Angielkå Jennifer i majå troje dorosÆych juº dzieci: Jana, Adama i Nataszæ.

2) Teresa (1910 w Horyhladach – 1987 w Nowym Såczu). ZdaÆa maturæ po ukoñcze-
niu gimn. w ss. niepokalanek w Nowym Såczu. UkoñczyÆa AHZ we Lwowie. W 1937
zaÆoºyÆa fermæ srebrnych lisów na wydzielonej dziaÆce le¥nej w Dªwiniaczu Dolnym
w pow. leskim. W 1935 wyszÆa za måº za prawnika, Józefa Wåsowskiego, mieli dwoje
dzieci: Macieja i Teresæ. W marcu 1939 måº jej Józef zostaÆ powoÆany do wojska jako
oficer rez. w 10 p. s. k. i juº nie wróciÆ do domu; po przej¥ciu szlaków bojowych
w Polsce i Francji w czasie inwazji aliantów w 1944 zginåÆ w miejscowo¥ci Jort (Francja).
Teresa wychowaÆa dwoje dzieci sama, przechodzåc tak jak wiele polskich samotnych
matek gehennæ okupacji sowieckiej, a póªniej niemieckiej. Po zakoñczeniu wojny osied-
liÆa siæ w Zabrzu, gdzie pracowaÆa jako ksiægowa w Mostostalu, a póªniej w Pañstwo-
wych ZakÆadach Zboºowych. W l. piæìdziesiåtych przeniosÆa siæ do Nowego Såcza. ZmarÆa
na chorobæ nowotworowå.

3) Anna (1911 we Lwowie – 1960 w Nowym Såczu). ZdaÆa maturæ gimn. w ss. nie-
pokalanek w Nowym Såczu, a nastæpnie ukoñczyÆa pomaturalnå SzkoÆæ Hotelarskå
w Krakowie. PodjæÆa pracæ jako kier. pensjonatu „Straszny Dwór” w Tatarowie nad
Prutem. W czasie okupacji sowieckiej pracowaÆa jako sprzåtaczka w szpitalu przeciw-
gruªliczym w HoÆosku. Po zakoñczeniu wojny zamieszkaÆa ze swå siostrå Tereså w Za-
brzu, podejmujåc pracæ w Zjednoczeniu PrzemysÆu Piwowarskiego, a nastæpnie przenio-
sÆa siæ razem z Tereså do Nowego Såcza, gdzie zmarÆa na nowotwór;

4) Krystyna (ur. 1913 w Horyhladach). ZdaÆa maturæ po ukoñczeniu gimn. ss. niepo-
kalanek w JazÆowcu i Nowym Såczu, a nastæpnie ukoñczyÆa AHZ we Lwowie. Po stu-
diach podjæÆa pracæ w Fabryce SamodziaÆów „Leszczków” (pow. sokalski). W czasie
okupacji pracowaÆa jako gospodyni w maj. Biurków pod Krakowem. Po zakoñczeniu
wojny przeniosÆa siæ do Zabrza, gdzie pracowaÆa jako ksiægowa w Pañstwowych ZakÆa-
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dach Zboºowych, a nastæpnie w Mostostalu. W 1961 wyjechaÆa na leczenie do Anglii
i tam wyszÆa za måº za Józefa Barcikowskiego. Po ¥mierci mæºa zostaÆa w Anglii.

5) StanisÆaw, (1915 w Horyhladach – 1965 w Radzyminie). ZdaÆ maturæ po ukoñcze-
niu XI gimn. we Lwowie, nastæpnie skoñczyÆ medycynæ na UW jako podchoråºy SzkoÆy
Podchoråºych Sanitarnych w jesieni 1938. W marcu 1939 zostaÆ promowany na ppor.
We wrze¥niu 1939 braÆ udziaÆ jako lekarz wojskowy w kampanii wrze¥niowej, którå
skoñczyÆ pod Kockiem w oddziaÆach gen. Franciszka Kleeberga. UniknåÆ niewoli, prze-
dostajåc siæ w paªdzierniku 1939 w ubraniu cywilnym do Lwowa, gdzie dostaÆ pracæ
jako lekarz w poliklinice. Po zajæciu Lwowa przez Niemców wyjechaÆ do Warszawy,
a nastæpnie do Radzymina, gdzie podjåÆ pracæ ordynatora w prywatnej lecznicy dr. Kar-
piñskiego. We wrze¥niu 1944 zostaÆ wezwany przez trzech ºoÆnierzy sowieckich w nocy
do chorego, wyszedÆ z nimi z domu i... dziæki Æasce boskiej wróciÆ w listopadzie 1946.
W tym czasie poszukiwania i indagacje, nawet u najwyºszych wÆadz kraju nie daÆy
rezultatów — wyj¥cie z sowieckimi ºoÆnierzami do chorego byÆo imaginacjå, jakby po
prostu „wyparowaÆ”. W podanym okresie byÆ wiæziony w Rosji w specjalnych obozach
koncentracyjnych, ostatnio w Riazaniu, skåd przewieziono go do BiaÆej Podlaskiej na
miesiæcznå kwarantannæ, po której, trochæ juº odkarmiony i przebrany w odzieº
z UNRA, przyjechaÆ do domu w Radzyminie. Po powrocie podjåÆ pracæ w klinice
w Warszawie, gdzie zrobiÆ specjalizacjæ II stopnia, miaÆ teº praktykæ prywatnå w Radzy-
minie. W lutym 1944 oºeniÆ siæ z lekarkå Zofiå ZasÆawskå i z tego zwiåzku urodziÆo siæ
czworo dzieci: Maria, Hanna, Jan i Krystyna. W 1965 zmarÆ nagle na serce, po powrocie
z Nowego Såcza, gdzie uczestniczyÆ w pogrzebie matki.

6) Tadeusz (ur. 1917 w Dªwiniaczu Dolnym). ZdaÆ maturæ po ukoñczeniu IX gimn.
we Lwowie w 1935. Nastæpnie po odbyciu rocznej praktyki rolniczej w maj. ziemskim
studiowaÆ rolnictwo na UAM. W jesieni 1939 przeszedÆ ze Lwowa granicæ GG i podjåÆ
pracæ w administracji Liegenschaftu w Babsku k. Rawy Mazowieckiej. Pracujåc tam na
stanowisku administratora maj. GoÆyñ, zostaÆ w czerwcu 1942 aresztowany przez gesta-
po i wywieziony do obozu koncentracyjnego w O¥wiæcimiu (za dziaÆalno¥ì w organiza-
cji niepodlegÆo¥ciowej). W grudniu 1944 zostaÆ ewakuowany z O¥wiæcimia do Buchen-
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waldu, a w 1945 dostaÆ siæ do wyzwalajåcych wojsk amerykañskich i zostaÆ przewiezio-
ny do Belgii, a potem do Anglii. Tam rozpoczåÆ naukæ (w ogóle nie znaÆ jæzyka angiel-
skiego), ukoñczyÆ ¥redniå szkoÆæ rolniczå (ostatni rok), a nastæpnie dostaÆ siæ na uniw.
w Cambridge, który ukoñczyÆ w normalnym trybie, ale jako Polak nie mógÆ dostaì pracy.
Dopiero po przyjæciu obywatelstwa brytyjskiego zostaÆ zatrudniony w Ghanie, gdzie
pracowaÆ 5 lat. W czasie urlopu oºeniÆ siæ w Anglii z Rosamond Disy Fellowes–Glad-
stone i po skoñczeniu okresu kontraktu w Ghanie wyjechali do Kanady, gdzie mieszkajå
nadal. Przez 30 lat prowadziÆ tam przedsiæbiorstwo budowlane w spóÆce z przyjacielem
polskiego pochodzenia. Ma zamæºnå córkæ Dianæ i dwoje wnuczåt.

7) Andrzej (ur. 3.05.1920 w Dªwiniaczu Dolnym). ZdaÆ maturæ po ukoñczeniu w 1937
IX gimn. we Lwowie. Nastæpnie, po odbyciu rocznej praktyki rolniczej w maj. Perespa
(pow. sokalski), zostaÆ powoÆany  we wrze¥niu 1938 do odbycia sÆuºby wojskowej
w Szkole Podchoråºych Rez. Kawalerii w Grudziådzu, na podstawie swego uprzedniego
ochotniczego zgÆoszenia. Po promocji na podchoråºego rez. zostaÆ w lipcu 1939 skiero-
wany w stopniu kaprala podchoråºego do 22 P. UÆ. Podkarpackich w Brodach. Z puÆkiem
tym braÆ udziaÆ w kampanii wrze¥niowej, wyjeºdºajåc z Brodów transportem kolejowym
do stacji kolejowej Szadek z koñcem sierpnia 1939. WÆa¥nie on, peÆniåcy wówczas
dn. 28.08.1939 sÆuºbæ podoficera sÆuºbowego puÆku, odebraÆ w centrali telefonicznej
puÆku, do której go wezwano, telefoniczny rozkaz z Garnizonu „wszczåì czynno¥ci
MOB”. ZostaÆ odkomenderowany ze szwadronu liniowego do pocztu dowódcy puÆku
pÆk. WÆadysÆawa PÆonki i w tymºe poczcie odbyÆ caÆy szlak bojowy od okolic m. Warta
do rejonu Janowa Lubelskiego, gdzie nocå z 2.10. na 3.10. pozostaÆa z puÆku tzw.
„Grupa puÆkownika PÆonki” poddaÆa siæ do niewoli sowieckiej. PÆk PÆonka prosiÆ pod-
choråºych, aby po odpruciu z mundurów insygniów posiadanego stopnia wojskowego,
podawali siæ za zwykÆych ºoÆnierzy i aby nie opuszczali swych ºoÆnierzy, gdyº w przy-
padku gdyby — jak to obiecano przed kapitulacjå — ich nie zwolniono, to mogå im byì
potrzebni. Sam przewidywaÆ, ºe obietnica zwolnienia oficerów nie bædzie przez sowie-
tów dotrzymana. W kolumnie marszowej osiågniæto drugiego dnia Rawæ Ruskå, gdzie
zabrano im konie, oddzielono oficerów, a pozostaÆych ºoÆnierzy przewieziono samocho-
dami ciæºarowymi pod licznå eskortå do Lwowa, by póªniej po paru dniach wieªì ich
dalej transportem kolejowym na wschód. Nie wiadomo dlaczego zatrzymano transport
ten w ZÆoczowie i po spisaniu ankiet wszystkich zwolniono. Przewieziony przez ºyczli-
wych pracowników poczty ciæºarówkå pod kablami do Lwowa, zjawiÆ siæ Andrzej
u swojej bratowej Wandy i przebraÆ siæ w cywilne ubranie Jana. W grudniu przeszedÆ
przez zielonå granicæ do GG, gdzie podjåÆ pracæ w administracji Liegenschaftu w Babsku
k. Rawy Mazowieckiej. W marcu 1942 przeniósÆ siæ do maj. Zameczek k. Opoczna,
gdzie zostaÆ rzådcå, ale ostrzeºony o zamiarze aresztowania go przez gestapo wyjechaÆ
potajemnie w lipcu do Warszawy. UzyskaÆ zatrudnienie w Izbie Rolniczej w Warszawie
w charakterze agronoma gminnego dla gm. Grzymkowice w pow. skierniewickim.
Z koñcem kwietnia 1945 wyjechaÆ do Katowic i Zabrza, gdzie pracowaÆ w przemy¥le
spoºywczym. W 1951 zaczåÆ studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, bædåc
zwolniony przez rektora z obowiåzku sÆuchania wykÆadów, a jedynie odrabiajåc wszyst-
kie ìwiczenia. W tym czasie pracowaÆ w Przedsiæbiorstwie Remontowo–Budowlanym
w Bytomiu. W styczniu 1954 musiaÆ, zgodnie z otrzymanym nakazem pracy (po ukoñ-
czeniu studiów I stopnia), podjåì pracæ w kopalni wægla kamiennego „Nowy Wirek”
w KochÆowicach, gdzie pracowaÆ do grudnia 1960 w charakterze kolejno referenta pla-
nowania, kierownika planowania, kierownika DziaÆu Ekonomiki i Organizacji Produk-
cji, aº do momentu, gdy uchwaÆå partii zakazano dyr. kopalni dalszego zatrudniania go
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„jako elementu klasowo obcego”. Przekazany do dyspozycji naczelnego dyr. zjednocze-
nia, podjåÆ pracæ w tymºe zjednoczeniu, a póªniej w kopalni „Julian” w Piekarach ÿlå-
skich. Tam byÆ najpierw zmuszony do pracy na stanowisku przewidzianym w zasadzie
dla pracowników fizycznych, lecz po 4 miesiåcach stopniowo awansowaÆ, uzyskujåc
ostatecznie stanowisko kierownika DziaÆu Nowej Techniki i Organizacji Produkcji.
W 1962 uzyskaÆ na Akademii Ekonomicznej w Krakowie tytuÆ mgr. ekonomii po ukoñ-
czeniu tam studiów eksternistycznych. W 1972 szykanowany w kopalni, przeniósÆ siæ do
Biura Projektów GÆównego Instytutu Górnictwa, a nastæpnie do Centralnego O¥rodka
Informatyki Górnictwa w Katowicach, gdzie pracowaÆ w pionie naukowo–badawczym
w charakterze adiunkta, aº do czasu przej¥cia na wcze¥niejszå emeryturæ w 1979.

W 1952 Andrzej oºeniÆ siæ z Helenå Dudziak i ze zwiåzku tego urodziÆo siæ dwoje
dzieci: Krzysztof (1953) i Anna (1957).
Dok.: Lista.

Andrzej Wiszniewski

WISZNIEWSKA TERESA z KRAIÑSKICH (15.10.1888–3.05.1965), wÆ. maj. Dªwi-
niacz Dolny (pow. leski). Córka WÆadysÆawa i Marii z Trzecieskich. Ur. w Wyszoby-
czach pod Przemy¥lem.

WÆadysÆaw Kraiñski (1841–1925), wÆ. maj. JabÆonka i Niebocko (pow. brzozowski)
oraz Wyszatyce, prawnik, byÆ w l. 1897–1917 prezesem TKZ, w 1890–1913 posÆem na
Sejm Krajowy we Lwowie, czÆonkiem austriackiej Izby Panów. ZmarÆ w Niebocku.

T. W. ukoñczyÆa gimn. ss. niepokalanek w JarosÆawcu.
Dn. 12.02.1908 po¥lubiÆa → Mariæ Ludwika BÆaºeja Wiszniewskiego (1879–1940),

wÆ. maj. Horyhlady z Ostrå. W posagu otrzymaÆa od rodziców maj. Dªwiniacz Dolny.
Maj. ten o areale 350 ha, z czego poÆowæ stanowiÆ las, kupiÆ WÆadysÆaw Kraiñski od
Arona Bachmana. MieszkaÆa tam caÆa rodzina Wiszniewskich w l. 1917–1923, gdy Hory-
hlady zostaÆy zniszczone i zrabowane przez przemieszczajåce siæ wojska nieprzyjaciel-
skie. W okresie miædzywojennym posiadÆo¥ì tæ wydzierºawiono Janowi Budzyñskie-
mu. W l. 1936– 1939 zaÆoºono w Dªwiniaczu D. na terenie lasu fermæ srebrnych lisów,
którå na wydzielonej dziaÆce (20 ha) otrzymaÆa od matki jej córka Teresa, ºona Józefa
Wåsowskiego.

T. W. wyjechaÆa z Horyhlad po uwiæzieniu jej mæºa i przyjechaÆa do Lwowa w paª-
dzierniku 1939,  zatrzymujåc siæ u matki  swojej synowej Wandy, z Romaszkanów.
Z Horyhlad wyjechaÆa jedynie z maÆå podræcznå torbå. Od tego czasu T. W., która juº od
kilkunastu lat przed wybuchem II wojny ¥wiatowej chorowaÆa powaºnie na serce, zostaÆa
zdana wyÆåcznie na utrzymanie przez rodzinæ i znajomych, jako ºe sama nie mogÆa
pracowaì. Póªnå jesieniå 1939 przeszÆa granicæ GG w Przemy¥lu i dojechaÆa do swego
brata Antoniego Kraiñskiego w JabÆonce, który byÆ wÆ. tego maj. PrzebywaÆa tam do
1941, lecz gdy do maj. zjechaÆo wiele osób pozbawionych swoich domów, tak ºe wprost
brakowaÆo miejsca, T. W. wyjechaÆa do Warszawy do swej kuzynki, a nastæpnie do
kuzyna ze strony mæºa do maj. Wilków w pow. grójeckim. Stamtåd zabraÆ jå do siebie,
do maj. GoÆyñ k. Rawy Mazowieckiej, syn Tadeusz Wiszniewski, który administrowaÆ
tym maj. w ramach Liegenschaft Babsk.

W czerwcowå niedzielæ pojechaÆ on z matkå koñmi odwiedziì swego wuja Ludwika
Zakrzewskiego w niedalekim Wilkowie. T. W. pozostaÆa tam na noc, by nie wracaì do
GoÆynia nocå, Tadeusz miaÆ nazajutrz przysÆaì po niå konie. StaÆo siæ jednak inaczej,
gdyº o godz. 4 rano zostaÆ w GoÆyniu aresztowany przez gestapo.
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T. W. pojechaÆa po jakim¥ czasie z Wilkowa do swej kuzynki w Warszawie, skåd jå
zabraÆa do siebie, do Dªwiniacza D., córka Teresa Wåsowska. Okupacyjny zarzåd lasów
zezwoliÆ T. W. administrowaì fermå lisów (wówczas w fermie byÆy chyba tylko 3 lisy
i to chore). Maj. Dªwiniacz D. byÆ w tym czasie administrowany przez Liegenschaft, ale
ferma nie podlegaÆa pod tæ administracjæ, majåc za wÆadzæ zwierzchniå Zarzåd Lasów.

W tym czasie przebywaÆ teº na fermie kuzyn Sta-
nisÆaw Adam íurowski, ukrywajåcy siæ tam przed
poszukujåcym go gestapo.

Póªniejszå wiosnå 1944 T. W. ewakuowaÆa siæ
w obawie przed bandami ukraiñskimi wraz ze swå
córkå Wåsowskå i jej dzieìmi na zachód, i dotarÆa
w czerwcu do maj. Lipinki (k. Biecza), którego wÆ.
byÆ måº siostrzenicy M. L. Wiszniewskiego —
WacÆaw Byszewski. Nastæpnie towarowym wago-
nem kolejowym dostali siæ do Skawiny. Dalej do
My¥lenic pojechali juº koñmi S. A. íurowskiego,
które jechaÆy równieº w tym wagonie. Do grupy
tej doÆåczyÆa w Lipinkach druga córka T. W. — An-
na, która uprzednio pracowaÆa w Lipinkach.

We wrze¥niu 1945 syn Andrzej W. przewiózÆ
matkæ i caÆå rodzinæ do Zabrza, gdzie dostaÆ mie-
szkanie. W l. piæìdziesiåtych  T. W.  wyjechaÆa
z Zabrza do syna StanisÆawa do Radzymina,

a w 1959 osiadÆa na staÆe w Nowym Såczu u córki Wåsowskiej, skåd tylko ze wzglædu
na zimæ, jeªdziÆa do syna Andrzeja do Zabrza.

T. W. zmarÆa nagle na serce 3.15.1965 w szpitalu w Nowym Såczu w przeddzieñ
planowanego wypisania jej do domu.

Dzieci: zob. → Maria Ludwik BÆaºej Wiszniewski.
Andrzej Wiszniewski

W£ODEK ZDZIS£AW ROMAN h. Sulima (2.11.1852–30.07.1928), wÆ. dóbr Då-
browica z przylegÆo¥ciami: Chrostowa, Wieniec, Podegrodzie, lasu Niewiarów, maj.
Jaroszówka, Nieznanowice w pow. bocheñskim, dóbr Gosprzydowa w pow. brzeskim,
Sygneczów w pow. wielickim, dziaÆacz spoÆeczny i polityczny. Syn Romana (1818–
1879), powstañca krakowskiego z 1846, emigranta politycznego, marszaÆka pow. bo-
cheñskiego, wÆ. maj. Sygneczów, dóbr Gosprzydowa w pow. brzeskim oraz Emilii
Amalii Szuyskiej h. Pogoñ Ruska (1824–1863), wÆ. dóbr Dåbrowica z przylegÆo¥ciami
w pow. bocheñskim. Ur. w Krakowie.

Brat → BolesÆawa Arnolda (1856–1936).
Z. W. byÆ drugim synem swych rodziców. W wieku 11 lat osierocony przez matkæ,

zmarÆå nagle w Hietzing pod Wiedniem w czasie kuracji. Wychowaniem jego i mÆodsze-
go brata zajåÆ siæ ojciec. Poczåtkowe nauki Z. W. pobieraÆ w Dåbrowicy jak teº we
WÆoszech, towarzyszåc matce w jej podróºach kuracyjnych, ståd nauczyÆ siæ mówiì
biegle po wÆosku. Po ¥mierci matki uczyÆ siæ w Krakowie, mieszkajåc w kamienicy
rodziców zwanej „Pod Toporkami” przy ul. Szewskiej (dzi¥ dom nr 16). Od 1864 zaczåÆ
uczæszczaì do krakowskiego gimn. im. ¥w. Anny. ByÆ bardzo zdolnym i pilnym uczniem,
maturæ zdaÆ z wynikiem „éminente” w dn. 15.06.1871. W tym samym roku zapisaÆ siæ na
studia prawnicze na UJ. SÆuchaÆ wykÆadów róºnych ówczesnych polskich znakomito¥ci

Teresa Wiszniewska
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(F. Zolla, M. Straszewskiego, J. Szuyskiego, S. Tarnowskiego i in.). Studia ukoñczyÆ
7.08.1875. Przed uzyskaniem absolutorium zdaÆ dwa egzaminy rzådowe: historycz-
no–prawniczy (1873) oraz sådowy (1875). Gdy ukoñczyÆ studia, ojciec powierzyÆ mu
administracjæ dóbr Gosprzydowa, gdzie zamieszkaÆ. OºeniÆ siæ w 1879 i przeniósÆ siæ do
rodzinnej Dåbrowicy. W kilka miesiæcy po jego ¥lubie, zmarÆ nagle ojciec.

Z. W. utworzyÆ dwa klucze dóbr Dåbrowica i Tuszów; drugi byÆ wÆasno¥ciå ºony →
Albiny  WÆodkowej  z Goetz Okocimskich (1860–1937).  Dobra dåbrowickie  liczyÆy
w 1903 — 612 ha, w tym 214 ha lasów. Po spÆacie brata BolesÆawa w 1879 z dóbr
Dåbrowica i Gosporzydowa oraz zrzeczeniu siæ przez brata dóbr Sygneczów zostaÆ wy-
Æåcznym wÆa¥cicielem dóbr Dåbrowica i Gosprzydowa. W 1887 sprzedaÆ dobra Gosprzy-
dowa. Jeszcze przed ¥lubem, w 1875, kupiÆ dla powiækszenia dóbr Dåbrowica lasy
Niewiarów (gm. Niegowiì, pow. bocheñski). Lasy te byÆy poÆoºone w jednym kom-
pleksie z lasami dåbrowickimi. W 1891 Z. W. wykupiÆ mÆyn stojåcy na gruntach dóbr
Dåbrowica, a w 1897 uzyskaÆ dobra Nieznanowice, kupione na licytacji od Juliusza
hr. Dæbickiego.

Dobra te wraz z dobrami naleºåcymi do ºony Albiny stanowiÆy pod koniec XIX w.
i z poczåtkiem XX w. klucz centralnie zarzådzany z Dåbrowicy. Z. W. wprowadziÆ orkæ
za pomocå parowych lokomobili, utworzyÆ w Dåbrowicy oboræ rasowego bydÆa bia-
Æo–czarnego fryzyjskiego, która naleºaÆa do bardziej znanych w Galicji. W 1905 miaÆ
w tej oborze zakwalifikowane zarodowo 3 buhaje i 31 krów tej rasy. Po przyj¥ciu wojsk
rosyjskich w jesieni 1914, oddziaÆy 3 armii rosyjskiej pod dowództwem gen. Radko
Dimitriewa zniszczyÆy tæ oboræ. W czasie ofensywy rosyjskiej na Kraków w jesieni
1914, front ustabilizowaÆ siæ na paræ dni na linii rzeki Stradomka tak, ºe Dåbrowica
znalazÆa siæ po¥rodku, w dole miædzy wzgórzami
i nie ucierpiaÆa, nie liczåc rabunku inwentarza
przez wojska rosyjskie. Ludno¥ì miejscowa nie
rabowaÆa. Na wiosnæ 1915 Z. W. wróciÆ do Dåbrowi-
cy z Wiednia, dokåd schroniÆ siæ wraz z rodzinå
przed ofensywå rosyjskå, i objåÆ z powrotem klucz.

Pod koniec XIX w. dobudowaÆ dwupiætrowe
skrzydÆo dworu w Dåbrowicy wraz z parterowå
kuchniå, pralniå i pokojami sÆuºbowymi. W 1900
zaÆoºyÆ wodociåg obsÆugujåcy na zasadzie grawita-
cyjnej dwór i zabudowania gospodarcze. Woda byÆa
ujæta w studni, wypÆywaÆa spod wzgórza Prædka.

Z. W. zostaÆ wybrany w 1879 do brzeskiej Rady
Powiatowej, której czÆonkiem byÆ do 1881.
W 1879 zostaÆ teº wybrany na czÆonka Wydz. Po-
wiatowego w Brzesku MÆp. i byÆ nim do 1881.
W l. 1883–1911 byÆ czÆonkiem Rady Powiatowej
w Bochni. W l. 1883–1909 zostaÆ czÆonkiem
Wydz. tejºe, w l. 1885–1889 zastæpcå prezesa
Wydz., a 1889–1904 prezesem (tj. marszaÆkiem
powiatowym). Zaraz na poczåtku dziaÆalno¥ci
w Bochni zorganizowaÆ 1.02.1885 Powiatowå Kasæ Oszczædno¥ci i zostaÆ jej pierwszym
prezesem. Funkcjæ tæ sprawowaÆ do 1904. Z jego inicjatywy ukoñczono w 1893 w Boch-
ni budowæ przy ul. Kazimierza Wielkiego budynku dla Rady Powiatowej i urzædów
Powiatowej Kasy Oszczædno¥ci. W sieni budynku wmurowano tablicæ erekcyjnå. Mono-

ZdzisÆaw Roman WÆodek
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grafia pow. bocheñskiego pod red. F. Kiryka i Z. Ruty (Kr. 1980) pt. Bochnia, dzieje
miasta i regionu, s. 58 — podaje bÆædnie, ºe budynek ten wybudowano w 1902, pomimo,
ºe data zostaÆa uwieczniona na tablicy erekcyjnej. Projektantem budynku byÆ WÆadysÆaw
Ekielski, architekt z Krakowa. W 1983 w budynku tym znalazÆa pomieszczenie prokura-
tura rejonowa oraz Archiwum Pañstwowe.

W 1882 Z. W. zaÆoºyÆ w Bochni Okrægowe Tow. Rolnicze, bædåce filiå krakowskiego
Tow. Rolniczego. Od poczåtku, aº do 1888 byÆ czÆonkiem Wydz. Okrægu tegoº Tow.
W l. 1889–1892 byÆ jego wiceprezesem, a w l. 1893–1899 prezesem. 20.09.1899 zostaÆ
wybrany czÆonkiem honorowym Okrægowego Tow. Rolniczego w Bochni. W l. 1883–1912
byÆ jego detaksatorem. W wyniku dziaÆalno¥ci tegoº Tow., pod wodzå Z. W., uzyskano
w pow. pomy¥lne rezultaty w dziedzinie hodowli zwierzåt gospodarskich. Propagowano
teº mechanizacjæ rolnictwa, zwÆaszcza w wiækszych maj. W 1886 byÆo w pow. 10 kóÆek
rolniczych, a w ostatnim roku prezesury Z. W. byÆo ich 36. We wsi Królówka w pow.
bocheñskim zostaÆa zaÆoºona chÆopska spóÆdzielnia mleczarska pozostajåca pod opiekå
Krakowskiego Tow. Rolniczego. SpóÆdzielnia ta potem przeksztaÆciÆa siæ w samodzielne
stowarzyszenia gospodarcze.

W l. 1901–1902 Z. W. byÆ czÆonkiem Komitetu Prezydialnego Tow. Rolniczego
w Krakowie.

UdzielaÆ siæ równieº w pracach Tow. Kredytowego Ziemskiego, w l. 1896–1912 byÆ
czÆonkiem Wydz. Okrægowego w Bochni oraz wieloletnim delegatem na zjazdy Tow. we
Lwowie. ByÆ teº w l. 1885–1898 rzeczoznawcå w sprawach dóbr tabularnych Sådu
Krajowego w Krakowie oraz ekspertem Sådu PrzemysÆowego w Krakowie do spraw
przymusowego zarzådu wiækszych posiadÆo¥ci ziemskich (1906–1908).

Z. W. byÆ przez wiele lat czÆonkiem Szkolnej Rady Okrægowej w Bochni, a w l. 1889–
1896 zastæpcå przewodniczåcego. Bezspornå zasÆugå tej Rady byÆo objæcie nauczaniem
wszystkich dzieci w pow. bocheñskim.

Z. W. byÆ prezesem bocheñskiego Tow. Bursy Gimnazjalnej, zaÆoºonej w 1901 przez
ówczesnego dyr. gimn. MichaÆa Zulkiewicza. Rozbudzona przez to Tow. ofiarno¥ì byÆa
tak wielka, ºe wystarczyÆo 8 lat, aby w ubogiej Bochni powstaÆ obszerny gmach bursy,

Dwór w Dåbrowicy
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w którym corocznie znajdowaÆo utrzymanie i opiekæ 42 uczniów, przy czym ok. poÆowæ
stanowili zwykle uczniowie pochodzåcy z pow. bocheñskiego, a resztæ z pow. brzeskie-
go i wielickiego. Byli to oczywi¥cie w wiækszo¥ci synowie chÆopscy.

W 1913 Z. W. wycofaÆ siæ z czynnego udziaÆu w ºyciu spoÆecznym.
Z. W. naleºaÆ do partii konserwatystów krakowskich, zw. takºe „stañczykami”. Z ich

ramienia sprawowaÆ funkcjæ marszaÆka pow. w Bochni. W l. 1895–1897 byÆ posÆem do
Rady Pañstwa w Wiedniu, wybrany z kurii wiækszej wÆasno¥ci okrægu wyborczego
Bochnia–Wieliczka–Brzesko MÆp. W l. 1901–1912 byÆ przez dwie kadencje posÆem
do Sejmu Krajowego (galicyjskiego) we Lwowie, wybrany z kurii gmin wiejskich,
czyli gÆosami chÆopskimi. W 1903 zostaÆ obalony jako marszaÆek bocheñski gÆosami
ludowców.

Z. W. byÆ teº przedsiæbiorcå. W 1910 byÆ wspóÆorganizatorem spóÆki „Zjednoczenie
Ziemian Sp. z o.o.” w Krakowie. ByÆ teº udziaÆowcem róºnych spóÆek akcyjnych:
„Granum” w Warszawie, „Odlew”, „Ziarno”, „ZakÆady Ceramiczne Bonarka” w Krako-
wie. Z powodu inflacji marki polskiej po I wojnie ¥wiatowej straciÆ akcje i udziaÆy tych
spóÆkach.

W l. 1898–1900 wybudowaÆ w Krakowie przy pl. Matejki (ul. ÿw. Filipa 25) paÆac
w stylu secesji, do którego przyjeºdºaÆ na sezon zimowy. Tu odbywaÆy siæ bale w karna-
wale (o których wspomina w swych pamiætnikach W. Lednick). PaÆac zostaÆ wybudowa-
ny wg projektu architekta wiedeñskiego Wilhelma Brücknera i przy pomocy krakow-
skiego architekta Jana Sasa–Zubrzyckiego (1860–1935). Po I wojnie ¥wiatowej Z. W.
zamieszkaÆ na staÆe w Krakowie.

W 1921 Z. W. zaczåÆ chorowaì na serce i doznaÆ wylewu. ZostaÆ sådownie ubez-
wÆasnowolniony, a jego peÆnomocnikiem mianowano syna → Jana ZdzisÆawa (1885–
1940). Z. W. zmarÆ w Krakowie i pochowany zostaÆ na cmentarzu Rakowickim, gdzie
spoczywaÆ do czasu wybudowania kaplicy grobowej w Niegowici, co naståpiÆo
17.11.1928.

Po beztestamentowej ¥mierci ojca synowie Roman i Jan zamienili siæ dobrami: Jan wziåÆ
dobra Dåbrowica, Roman — dobra Niegowiì, Marszowice, lasy Klæczany wraz z czæ¥ciå
lasów dåbrowickich. Domy w Krakowie przypadÆy ºonie Albinie jako doºywocie.

Dzieci Albiny i ZdzisÆawa: 1) → Maria (1880–1937) WoÆkowicka. Uposaºona przez
rodziców przez wykup z råk wierzycieli dóbr klucza Strzyºów n. WisÆokiem (pow.
strzyºowski), dotychczasowej wÆasno¥ci jej narzeczonego; 2) → Roman Jan (1881–
1937); 3) Wanda (1884–1937) hr. Borowska otrzymaÆa dobra Latoszyn (pow. ropczycki),
kupione w 1905 z sum poparcelacyjnych dóbr Nieznanowice (pow. bocheñski); 4) → Jan
ZdzisÆaw (1885–1940); 5) Zofia BolesÆawa (1890–1961) Kraiñska otrzymaÆa w 1923 od
matki maj. Czajkowa (pow. mielecki); 6) → ZdzisÆaw Aureli (1895–1947).
Dok.:  S. Fischer, Pamiåtka  jubileuszowego zjazdu,  Bochnia 1938; Kalendarz krakowski „Czecha” dla
l. 1900–1908; F. Kiryk, Z. Ruta, (red.), Bochnia, dzieje miasta i regionu, Kr. 1980; Ksiæga pamiåtkowa jubileuszu
500–lecia Uniwersytetu Jagielloñskiego. Tutaj list dziækczynny rektora UJ prof. Tarnowskiego do ZdzisÆawa
WÆodka za udziaÆ w jubileuszu; W. Lednicki, Pamiætniki, t. III, Londyn 1967; J. Leniek, Ksiåºka pamiåtkowa
jubileuszu 300 rocznicy gimnazium im. ÿw. Anny w Krakowie, Kr. 1888; W. Pruski, Hodowla zwierzåt gospo-
darskich w Galicji w latach 1772–1918, t. II (1882–1918), Wr. 1975; J. Purchla, Jak powstaÆ nowoczesny
Kraków, Kr. 1990, s. 130; J. Rzepa (ks. red.), Kapliczki, figury, krzyºe przydroºne w diecezji tarnowskiej, (w:)
Schematyzm diecezji tarnowskiej dla roku 1982, Tarnów 1982; Schematyzmy galicyjskie z lat 1879–1914;
Skorowidz dóbr tabularnych Galicji i W. X. Krakowskiego, Kr. 1905, Krajowe Biuro Statystyczne (stan na
30 XII 1903); Woreyd — almanach towarzyski, rok 1929, 1930. „Dziennik krakowski «Czas»”: 1903, nr 147,
175, 176, 263, 265 (zawiadomienie ºaÆobne, nr 265 nekrolog niezawodnie napisany przez WÆadysÆawa
íeleñskiego z Grodkowic (pow. bocheñski); „GÆos Narodu”, Kr. 1928, nr 208, 313; „Ilustrowany Kuryer
Codzienny” 1928, nr 212, 318; „Wieniec–PszczóÆka”, 1903, nr 32, 33.
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[A. W. D.] tu liczne fotografie rodzinne, dokumenty notarialne oryginalne i w odpisach, portrety, dyplomy,
metryki i inne dokumenty. M.in.: kontrakt nabycia dóbr tuszowskich (A. W. D. IX–4), sprawy serwitutów
tuszowskich (A. W. D. II–9), wyrok Najwyºszego TrybunaÆu Administracyjnego w Warszawie w sprawie
serwitutów tuszowskich (A. W. D. II–12), korespondencja ZdzisÆawa WÆodka (A. W. D. I–17), materiaÆy
biograficzne (A. W. D. II–19); Albin íebro, „Pracå i Prawdå” — zarys dziejów rodziny Goetz–Okocimskich
z Okocimia w MaÆopolsce, Kr. 1983, rps. w posiadaniu autora; Tradycja rodziny WÆodków z Dåbrowicy.
Odpowiedª na ankietæ IH PAN.

Jan Marian WÆodek (B. K.)

W£ODKOWA ALBINA z GOETZ–OKOCIMSKICH (6.10.1860–5.07.1937),
wÆ. klucza Tuszów obejmujåcego poÆoºone w puszczy sandomierskiej kompleksy le¥ne,
Babule, Pateraki, Buda Tuszowska i folwark Czajkowa (pow. mielecki i kolbuszowski)
oraz maj. Niegowiì, Marszowice, Cichawa, lasów Klæczany w pow. bocheñskim. Córka
bar. Jana Götz von Okocim h. wÆasnego (1815–1893), wÆ. browaru w Okocimiu i Krako-
wie, dóbr Okocim, oraz Albiny áiªka (1834–1914). Ur. w Okocimiu w pow. Brzesko
MÆp. íona → ZdzisÆawa Romana WÆodka (1852–1928).

A. W. otrzymaÆa polskie wyksztaÆcenie w domu rodzinnym. W 1879 dostaÆa w posagu
poÆowæ dóbr Dåbrowica i Gosprzydowa (pow. bocheñski i Brzesko MÆp.), które ojciec
kupiÆ z råk jej przyszÆego szwagra BolesÆawa WÆodka. Póªniej w 1893 uståpiÆa mæºowi
swå poÆowæ dóbr Dåbrowica. Z reszty posagu jak i z dochodów z maj. posagowego,
ZdzisÆaw Roman WÆodek kupiÆ na jej imiæ w dn. 30.10.1889 w Wiedniu od Maurycego
bar. Hirscha dobra Tuszów, wraz z 22 przylegÆo¥ciami poÆoºonymi przy zachodniej
granicy lasów tuszowskich. PrzylegÆo¥ci te powstaÆy z resztówek po parcelacji przez
poprzednich wÆa¥cicieli dóbr Tuszów. ByÆy to maÆe fol., nie przynoszåce wÆa¥cicielowi
dochodów. W nastæpnych latach måº A. W. zaczåÆ urzådzaì klucz Tuszów. RozpoczåÆ od
sprzedaºy przylegÆo¥ci, nastæpnie przyståpiÆ do urzådzania lasów tuszowskich; powstaÆy
trzy le¥nictwa (rewiry): Babule, Pateraki, Buda Tuszowska. Zbudowano tartak we wsi
Ja¥lany (pow. mielecki) k. linii kolejowej Dæbica–Tarnobrzeg. Po I wojnie ¥wiatowej
zaÆoºono le¥nå kolejkæ wåskotorowå Æåczåcå wszystkie trzy le¥nictwa. Lasy podzielono
duktami na oddziaÆy, zaprowadzono racjonalnå gospodarkæ le¥nå, odnawianie zræbów,
dbajåc o zalesianie ich odpowiednimi drzewostanami. W rewirach zbudowano gajówki.
Nad caÆo¥ciå czuwaÆ nadle¥niczy z siedzibå we wsi Babule.

Z dochodów dóbr posagowych A. W. måº ZdzisÆaw WÆodek kupiÆ na jej imiæ w l. 1894
i 1895 od spadkobierców Atanazego Benoe dobra rolne Niegowiì, Marszowice, lasy
Klæczany–Podolany oraz dobra rolno–le¥ne Cichawa (pow. bocheñski). Razem z dobra-
mi mæºa Dåbrowica (z przylegÆymi majåtkami Chrostowa, Wieniec, Podegrodzie, Mo-
drzejówka), lasami Niewiarów oraz dobrami hipotecznymi rolno–le¥nymi Jaroszówka
jak i dobrami Nieznanowice utworzyÆy klucz Dåbrowica.

W 1892 przebudowano dwór i przeprowadzono nowå alejæ wjazdowå. Musiano
w tym celu zbudowaì kamienny most na strumieniu Dåbrowica przepÆywajåcym przez
park. Stary kamienny most na tym potoku na drodze Nieznanowice–£apanów zawaliÆ siæ
ok. 1900 i objazdu uºyczaÆ fol. dåbrowicki. A. W. zaÆoºyÆa duºy sad i ogród warzywny,
którym opiekowaÆ siæ fachowy ogrodnik.

Przeprowadzono parcelacjæ dóbr Czajkowa, zmniejszajåc posiadanå pow. o poÆowæ.
W 1922 A. W. mianowaÆa swego syna → Jana ZdzisÆawa (1885–1940) swym general-

nym plenipotentem. Przeniesiono wówczas tartak z Ja¥lan do Chorzelowa. Ok. 1919
A. W. wraz z mæºem przeniosÆa siæ do krakowskiego paÆacu, by byì bliºej lekarzy.
W 1933 przeprowadziÆa siæ do wynajætego mieszkania w Krakowie przy ul. Garncar-
skiej 1. Koszty utrzymania paÆacu okazaÆy siæ zbyt wysokie, wynajæto go wiæc róºnym
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instytucjom krakowskim. PaÆac ten nie zostaÆ wywÆaszczony w czasie II wojny ¥wiato-
wej ani w latach nastæpnych, zapewne dlatego, ºe wÆa¥ciciele w nim nie mieszkali. Kra-
kowski  Urzåd  Miejski  przeznaczyÆ  go na  pomieszczenia Politechniki  Krakowskiej,
w której uºytkowaniu pozostaje do dzi¥ (1990).

A. W. byÆa osobå subtelnå, peÆnå dobroci, kulturalnå, interesowaÆa siæ literaturå
i sztukå. W Dåbrowicy urzådziÆa piækny (7,5 ha) park, poÆoºony wokóÆ dworu i w „oko-
le” starych kilkusetletnich dæbów tworzåcych jakby stary „majdan” dworski. PogÆæbiono
duºy staw znajdujåcy siæ w tym „okole”, drugi
mniejszy zostawiono na potrzeby gospodarstwa
rolnego. Z muÆu ze stawu utworzono kopczyk, na
którego szczycie ustawiono maÆå altankæ. Do ist-
niejåcych starych drzew dosadzono kilka rodzajów
dæbów, stworzono zagajnik limbowy z sadzonek
przywiezionych z Zakopanego, rozsadzono po
parku sosny amerykañskie „Weymouthy”, utwo-
rzono maÆy zagajnik tsugi kanadyjskiej, dajåcej
wspaniale pachnåce szyszeczki, i inne gatunki
rzadkich drzew. Stworzono rosarium, obok niego
postawiono obszernå altanæ pochodzåcå  z  daru
ojca A. W., posadzono krzewy ozdobne, rozsta-
wiono po parku kamienne stoÆy wzdÆuº starego
wjazdu  do dworu od  zachodu,  urzådzono  alejæ
wysadzanå kasztanami, zbudowano kort tenisowy.

A. W. rozdaÆa za ºycia czæ¥ì swych dóbr.
W 1913 darowaÆa dobra Niegowiì, Marszowice,
Lasy Klæczany–Podolany synowi → Janowi Zdzi-
sÆawowi, dobra rolne Czajkowa darowaÆa jako po-
sag w 1923 córce Zofii Kraiñskiej, dobra rolne i le-
¥ne Cichawa darowaÆa w 1919 synowi → ZdzisÆa-
wowi Aurelemu, a dobra Buda Tuszowska w 1931 synowi Janowi ZdzisÆawowi. W chwili
¥mierci A. W. byÆa wÆa¥cicielkå tylko rewiru Babule i rewiru Pateraki, tartaku w Chorzelo-
wie i kolejki le¥nej Æåczåcej tartak z lasami tuszowskimi.

Testament sporzådziÆa w 1932 z kodycylem sporzådzonym przed ¥mierciå w 1937.
PozostaÆe swe dobra rozdzieliÆa miædzy dzieci, wnuków i prawnuków. ZdzisÆaw Aureli
z Cichawy, otrzymaÆ 1/5 pozostaÆo¥ci klucza tuszowskiego, syn Roman Jan z Niegowici
otrzymaÆ 1/5 spadku  na dobrach  tuszowskich, wnuk  StanisÆaw Kraiñski z JabÆonki
(pow. brzozowski) otrzymaÆ 1/5 dóbr tuszowskich, pozostaÆych 5 wnuków Kraiñskich
z JabÆonki — 1/5 dóbr tuszowskich i troje prawnuków Konopków ze Strzyºowa n. Wi-
sÆokiem teº 1/5 dóbr tuszowskich. Sama A. W. miaÆa na doºywocie kamienice mæºa
w Krakowie.

II wojna ¥wiatowa przeszkodziÆa spadkobiercom w fizycznym podzieleniu lasów
tuszowskich stosownie do otrzymanych czæ¥ci. Dobra rolne Czajkowa z klucza tuszow-
skiego pozostawaly zawsze w administracji klucza. Pieczæ nad caÆo¥ciå sprawowaÆ
dyr.–nadle¥niczy. Niemcy na przeÆomie l. 1940/1941 wywÆaszczyli zachodniå i centralnå
czæ¥ì puszczy sandomierskiej na wschód od linii kolejowej Dæbica–Tarnobrzeg. Wysied-
lili wszystkie leºåce tam dwory i wsie, zniszczyli budynki. Stworzyli olbrzymi poligon
wojskowy, wypróbowywali tajne bronie rakietowe, produkowane przez wiæªniów maÆe-
go koncentracyjnego obozu w Pustkowie k. Dæbicy. Poniewaº dobra Czajkowa leºaÆy

Albina WÆodkowa
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po zachodniej stronie lasów tuszowskich, nie zostaÆy wywÆaszczone. W lasach tuszow-
skich gnieªdziÆy siæ partyzanckie oddziaÆy AK o nazwie „Jædrusie”.

W styczniu 1945 z Dåbrowicy zostaÆa wypædzona synowa A. W. z dzieìmi, a we dworze
utworzono ¥redniå szkoÆæ rolniczå. Przebudowano w tym celu dwór na kamienicæ dwu-
skrzydÆowå, wiele innych budynków gospodarczych adaptowano na potrzeby szkoÆy.

Po II wojnie ¥wiatowej ludno¥ì  wiejska  wróciÆa do wiosek,  które odbudowaÆa,
wÆa¥cicielom dworów wróciì nie pozwolono.

A. W. zmarÆa w Krakowie, pochowana zostaÆa wraz z mæºem na cmentarzu parafial-
nym w Niegowici w grobowcu rodziny WÆodków z Dåbrowicy.

Dzieci: zob. → ZdzisÆaw Roman WÆodek.
Dok.: Zob. → ZdzisÆaw Roman WÆodek.

Jan Marian WÆodek (B. K.)

W£ODEK ROMAN JAN h. Sulima (19.07.1881–7.08.1937), wÆ. dóbr Dåbrowica,
które zamieniÆ na dobra Niegowiì, Marszowice lasy Jaroszówka, Podolany i Klæczany
w pow. bocheñskim oraz 1/5 dóbr Tuszów rewiry le¥ne Babule i Pateraki w pow. mie-
leckim, rolnik. Syn → ZdzisÆawa Romana (1852–1928) wÆ. maj. Dåbrowica w pow.
bocheñskim oraz → Albiny WÆodkowej z bar. Goetz–Okocimskich    h. wÆasnego
(1860–1937) z Okocimia w pow. Brzesko MÆp., wÆ. maj. Tuszów w pow. mieleckim.
Ur. w Dåbrowicy.

Nauki poczåtkowe pobieraÆ od nauczycieli domowych w domu rodzicielskim w Då-
browicy. W l. 1891–1900 uczæszczaÆ do gimn. im. Jana III Sobieskiego w Krakowie.
W 1900 zdaÆ maturæ. AR ukoñczyÆ w Dublanach, nastæpnie wyjechaÆ z bratem Janem na
studia rolnicze do WrocÆawia, gdzie ukoñczyÆ 2 semestry, a po przeniesieniu siæ z bratem
Janem do Fryburga szwajcarskiego ukoñczyÆ na tamtejszym uniwersytecie teº 2 seme-
stry. Po powrocie do kraju zostaÆ wybrany w 1910 na trzy lata na czÆonka Wydz. Okrægu
Bochnia Tow. Rolniczego w Krakowie.

W czasie I wojny ¥wiatowej sÆuºyÆ jako por. 2 p. uÆ. austriackich (2.08.1914–19.02.
1917), potem zaciågnåÆ siæ ochotniczo do WP. Od 1919 byÆ w 8 p. uÆ. W 1920 w stopniu
por. uczestniczyÆ w wojnie o niepodlegÆo¥ì (1.05.1920–17.01.1921). ZostaÆ przeniesiony
do rez. jako por. 7 p. s. k. w Biedrusku pod Poznaniem.

W 1919 ojciec darowaÆ mu przylegÆo¥ì dóbr Dåbrowica w pow. bocheñskim — dobra
tabularne Jaroszówka oraz resztkæ dóbr Nieznanowice w pow. bocheñskim, pozostaÆå po
parcelacji na rzecz siostry Wandy. W 1920 ojciec powierzyÆ mu zarzåd dóbr rodzinnych
Dåbrowica. Po zakoñczeniu wojny R. W. gospodarowaÆ w ojcowskim maj., ojciec nato-
miast, coraz bardziej niedomagajåcy na zdrowiu, przeniósÆ siæ do Krakowa do paÆacu,
który wybudowaÆ w 1898.

R. W. w l. 1926–1931 przeprowadziÆ parcelacjæ przylegÆo¥ci Jaroszówka, równocze-
¥nie rozparcelowaÆ w l. 1929–1932 resztæ dóbr Nieznanowice, pozostawiajåc sobie
48 ha; fundusze z tej parcelacji przeznaczyÆ na posag siostry Wandy hr. Bobrowskiej. Po
¥mierci ojca w 1928 zamieniÆ dobra Dåbrowica, które jemu miaÆy przypa¥ì wg testamen-
tu, z bratem Janem ZdzisÆawem na dobra Niegowiì (120 ha), Marszowice (194 ha) i las
Klæczany (80 ha) obciåºone hipotecznie. W maj. Niegowiì zostaÆ ukoñczony w 1928, tuº
przed ¥mierciå ojca, nowy murowany dwór, postawiony przez brata Jana ZdzisÆawa po
rozpisaniu ogólnopolskiego konkursu architektonicznego. Przy R. W. pozostaÆy lasy
stanowiåce jeden kompleks le¥ny z lasami dåbrowickimi Jaroszówka i Klæczany wraz
z Podolanami. Pieczæ nad caÆo¥ciå lasów sprawowaÆ wspólny le¥niczy, a le¥nictwo znaj-
dowaÆo siæ na wzgórzu zwanym „Prædka”.
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Na dowód ugody braterskiej obaj bracia, tj. Roman oraz Jan, podarowali ko¥cioÆowi
rzymskokatolickiemu w Niegowici starå karczmæ dworskå we wsi, niedaleko ko¥cioÆa.
Ówczesny proboszcz niegowicki ks. Kazimierz BuzaÆa, przebudowaÆ karczmæ na nowo-
czesny murowany piætrowy budynek domu parafialnego. Dom parafialny miaÆ nosiì imiæ
ZdzisÆawa WÆodka, ojca obu braci.

Maj. Niegowiì i Marszowice w czasie II wojny ¥wiatowej zostaÆy wywÆaszczone
przez Niemców i ogoÆocone z inwentarza ºywego po przej¥ciu wojsk bolszewickich
w styczniu 1945, nastæpnie wczesnå wiosnå zostaÆy doszczætnie rozparcelowane. ZostaÆ
tylko dwór w Niegowici, zaniedbany park wokóÆ dworu oraz podwórze z budynkami
gospodarczymi. Dwór stanowi dzi¥ zabytek architektury polskiej i znajduje siæ w opÆa-
kanym stanie. Przez dziesiåtki lat mie¥ciÆ siæ we dworze  niegowickim komisariat
MO, potem przejæÆy go wÆadze gminne (1988) i z kolei firma Iglopol z Dæbicy (1990)
wraz ze znajdujåcå siæ obok tuczarniå trzody chlewnej w o¥rodku pozostaÆym po parce-
lacji. Dom parafialny komuni¥ci zlicytowali za bezcen za rzekome dÆugi parafii. ByÆ
tam w 1988 sklep spoºywczy, poczta, wyszynk alkoholi, co byÆo zaprzeczeniem woli
fundatorów.

R. W. zmarÆ na serce w Krakowie i zostaÆ pochowany na cmentarzu parafialnym
w Niegowici pod kaplicå grobowå rodziny WÆodków.

R. W. po¥lubiÆ 27.09.1920 Mariæ Zofiæ Straszewskå h. Radwan (1888–1962).
Ich syn: → Roman Ludwik (1921–1988).

Dok.: WAP Kr. oddz. II sygn. SOKC–40. I. A.7/1937, SOKC–17. A.6/1928; tamºe: Notariusz Tadeusz
Starzewski t.23 nr 15 666, Kr. 18.04.1919. Ksiæga Pamiåtkowa II gimn. im. Króla Jana III Sobieskiego
w Krakowie. Spis absolwentów, czæ¥ì I — l. 1883–1914. WÆodek Roman 1900 (matura); Schematyzmy
galicyjskie dla l. 1910–1913 wÆåcznie: Roman WÆodek; Ogólnopolski konkurs architektów na budowæ dworu
w Niegowici, „Architekt” XV, 1914, z. 1/2, s. 30–32+20 rysunków projektów architektonicznych dworów
polskich dla dworu w Niegowici, Kr. Z. Wadwicz–Stañkowski z Londynu korespondencja z Janem Marianem
WÆodkiem (A. W. D.-X — teka 21). PotwierdziÆ to teº autorowi listu prezes KoÆa íoÆnierzy 8 p. uÆ. oraz pÆk
Kornel Krzeczunowicz; A. íebro, Straszewscy ze Straszewia h. Radwan, Kr. 1985, rps w posiadaniu autora.

Jan Marian WÆodek (B. K.)

W£ODKOWA MARIA ZOFIA ze STRASZEWSKICH (26.08.1888–17.12.1962),
wspóÆwÆ. dóbr Niegowiì, Marszewice, Klæczany w pow. bocheñskim. Córka Ludwika
Straszewskiego h. Radwan, komisarza pow. bocheñskiego i Heleny Woªniakowskiej
h. Prawdzic. Ur. we Lwowie. íona → Romana Jana (1881–1937), ¥lub 27.09.1920.

M. W. gospodarowaÆa po ¥mierci mæºa w 1937 wspólnie ze swoim bratem StanisÆa-
wem Straszewskim kuratorem maj. mæºa i opiekunem maÆoletniego syna → Romana
Ludwika (1921–1988). Po wybuchu wojny dobra niegowickie znalazÆy siæ w GG, jak
i dobra tuszowskie w pow. mieleckim, lecz lasy tuszowskie, tj. rewiry Babule i Pateraki,
zostaÆy wywÆaszczone przez Niemców z koñcem 1940. Dekret dziedzictwa po Romanie
Janie WÆodku wydano 16.02.1940. Maria W. dostaÆa 1/4 wÆasno¥ci po mæºu, a syn
Roman Ludwik WÆodek 3/4 majåtku. R. J. W. zmarÆ bowiem bez testamentu.

Dn. 3.09.1939 M. W. z synem Romanem Ludwikiem udali siæ na wschód, by nie
wpa¥ì w ræce Niemców, najpierw pojechali do dóbr tuszowskich (do Babul), a gdy
okazaÆo siæ, ºe niemiecka zmechanizowana lawina prze dalej na wschód, Roman poje-
chaÆ dalej konno, by zaciågnåì siæ do WP, za nim podåºaÆa powozem matka. Niemcy
zajæli Niegowiì 5.09.1939 i ustanowili przymusowy zarzåd. Dobra niegowickie znajdowaÆy
siæ na osi marszu Niemców. Administrator niegowicki p. Nosalewski teº uciekÆ na wschód
i juº do Niegowici nie wróciÆ. M. W. doÆåczyÆa w dobrach tuszowskich do swego szwagra
→ ZdzisÆawa Aurelego WÆodka i z nim potem wróciÆa do Niegowici. Syn Roman, jadåc
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konno, wyprzedziÆ wszystkich i dotarÆ do WÆodzimierza WoÆyñskiego, gdzie wståpiÆ
ochotniczo do batalionu zapasowego Podchoråºówki Artylerii Konnej. ZdåºyÆ równieº
wróciì przed zamkniæciem granicy IV rozbioru Polski (linia demarkacyjna Ribben-
trop–MoÆotow). Matka i syn zastali w Niegowici administracjæ niemieckå, która ich nie
dopu¥ciÆa do wÆasno¥ci. Jednak 1.03.1940 niemiecka Treuhandstelle w Krakowie dopu-
¥ciÆa kuratora spadkowego inº. StanisÆawa Straszewskiego do peÆnienia obowiåzków
kuratora pod warunkiem przyjæcia administratora mówiåcego po niemiecku. Przyjæto
niejakiego p. Mazura mówiåcego biegle po niemiecku. Jednak juº 30.09.1940 dobra
niegowickie zostaÆy zajæte przez niemieckå administracjæ — Liegenschaftverwaltung.
Przejæcie dóbr przez tæ administracjæ równaÆo siæ wywÆaszczeniu. Niemcy ustanowili
Mazura administratorem. Jako niemiecki Verwalter, wyrzuciÆ on M. W. ze dworu niego-
wickiego i sam w nim zamieszkaÆ. M. W. wydzieliÆ mieszkanie w rzådcówce, gdzie
dostawaÆa ordynariæ robotnika folwarcznego. Roman zostaÆ praktykantem rolnym w maj.
Polanka–Haller k. Skawiny, skåd dojeºdºaÆ na niedzielæ do matki. Administratorowi
chodziÆo o to, by nie kræpowaì siæ wolå wÆa¥cicieli, handel wolnorynkowy produktów
spoºywczych przynosiÆ wówczas wielkie dochody (aczkolwiek nielegalne); byÆo to
oczywi¥cie poÆåczone z pewnym ryzykiem. NiedÆugo potem Niemcy (Grenzschutz)
z okolicy Skawiny przyszli do Niegowici aresztowaì Romana Ludwika, który zbiegÆ
w poræ ostrzeºony. MusiaÆ siæ jednak ukrywaì pod faÆszywym nazwiskiem. Ten stan
rzeczy trwaÆ do jesieni 1944. Wówczas Verwalter p. Mazur postaraÆ siæ o wyrzucenie
M. W. z terenu maj. PrzyjæÆa jå szwagierka Zofia Albina WÆodkowa, sama teº wdowa,
która jeszcze mieszkaÆa w Dåbrowicy. Po II wojnie ¥wiatowej M. W. osiadÆa w Krakowie
w mieszkaniu swego brata inº. StanisÆawa Straszewskiego. ZajmowaÆa siæ zarobkowo
niañczeniem dzieci. Jej syn Roman Ludwik byÆ dwukrotnie aresztowany przez Niemców
i choì zostaÆ zesÆany do niemieckich obozów zagÆady, udaÆo mu siæ przeºyì. PrzyczyniÆy
siæ one jednak do jego przedwczesnej ¥mierci w 1988. W. M. zmarÆa w Krakowie
i pochowana zostaÆa na cmentarzu Rakowickim.
Dok.: zob. Roman Jan WÆodek

Jan Marian WÆodek (B. K.)

W£ODEK ROMAN LUDWIK h. Sulima, pseud. AK, „StanisÆaw Zdarski” (21.07.
1921–14.03.1988), nieletni wÆ. dóbr Niegowiì, Marszowice, Klæczany w pow. bocheñ-
skim oraz 1/5 dóbr Tuszów odziedziczonych po ojcu w 1937. Syn → Romana Jana
(1881–1937) i → Marii Zofii Straszewskiej h. Radwan (1888–1962). Ur. w Krakowie.

Nauki poczåtkowe pobieraÆ w Niegowici, szkoÆæ ¥redniå zaczåÆ w III gimn. w Krako-
wie, kontynuowaÆ w gimn. w Rabce, a nastæpnie w liceum rolniczym w Czernichowie.
SzkoÆæ ¥redniå ukoñczyÆ dopiero po wojnie w Bojanowie, a studia rolnicze w Wyºszej
Szkole Rolniczej we WrocÆawiu w 1968, kurs magisterski w 1973.

W pierwszych dniach wrze¥nia 1939 opu¥ciÆ Niegowiì, podåºajåc konno na wschód.
We WÆodzimierzu WoÆyñskim wståpiÆ do batalionu zapasowego Podchoråºówki Artyle-
rii Konnej. Po wkroczeniu wojsk sowieckich batalion zostaÆ rozwiåzany, a R. W. wróciÆ
do Niegowici, które byÆy juº przejæte przez Niemców. PodjåÆ wiæc praktykæ rolniczå
w maj. Polanka–Haller. W l. 1942–1943 poszukiwany przez gestapo ukrywaÆ siæ pod
nazwiskiem StanisÆaw Zdarski. Aresztowany wraz z ºonå i jej siostrå 13.08.1943, wy-
wieziony do O¥wiæcimia, zwolniony w marcu 1944, wståpiÆ do AK. Aresztowany po-
nownie przeszedÆ przez wiæzienie w Krakowie, obóz Gross–Rosen (ob. Rogoºnica),
Bunzlau (dzi¥ BolesÆawiec) i Bergen–Belsen. Po wojnie i powrocie do kraju kontynuo-
waÆ naukæ i pracowaÆ jako ekonomista w gospodarstwie do¥wiadczalnym Instytutu Zoo-
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techniki w PawÆowicach k. Leszna Wlkp., publikujåc prace naukowe. PosiadaÆ bogaty
zbiór znaczków pocztowych o tre¥ci hipologicznej. ZmarÆ nagle w PawÆowicach.

íonaty 1ov. z Irenå Kosteckå (¥lub 10.07.1943), 2ov. z Nataliå Eljas (¥lub 22.12.1946),
miaÆ z niå córki: Jolantæ Czeresiowå (ur. 1947) i Albinæ ÿwieczkiewiczowå (ur.1953).
Dok.: A. W. D.–X–33

Jan Marian WÆodek (B. K.)

W£ODEK JAN ZDZIS£AW h. Sulima, pseud. „Feliks Nienaski”, „F. N.” (30.08.
1885– 19.02.1940), wÆ. dóbr Niegowiì, Marszowice, lasów Klæczany, które zamieniÆ nastæp-
nie na Dåbrowicæ w pow. bocheñskim, rolnik, prof. UJ, dziaÆacz spoÆeczny, legionista,
wiæzieñ niemieckiego obozu Oranienburg–Sachsenhausen. Syn → ZdzisÆawa Romana

(1852–1928) i → Albiny WÆodkowej z bar. Goetz-
Okocimskich h. wÆasnego (1860–1937). Ur. w Då-
browicy.

Dzieciñstwo upÆynæÆo J. W. w Dåbrowicy, po-
bieraÆ nauki od nauczycieli domowych. W 1897
uczyÆ siæ w gimn. im. ¥w. Anny w Krakowie, a od
kl. IV w gimn. im. Jana III Sobieskiego. Maturæ
zdaÆ w 1903. StudiowaÆ filozofiæ na UWr. Po dwu
semestrach przeniósÆ siæ do Fryburga w Szwajcarii,
gdzie studiowaÆ do koñca 1906; nastæpnie przeniósÆ
siæ do Berlina do Wyºszej SzkoÆy Rolniczej, którå
ukoñczyÆ w 1908, po czym zapisaÆ siæ na uniw.
berliñski. Doktorat otrzymaÆ 4.02.1911 na Wydz.
Filozofii na podstawie pracy: „Beitrage zur Frage
der Amoniakverdunstung und Umwandlung im
Boden”. WróciÆ do kraju, gdzie otrzymaÆ stanowi-
sko  asystenta  w  Stacji Do¥wiadczalnej Studium
Rolniczego UJ w Mydlnikach pod Krakowem.

KontynuowaÆ tu pod kierunkiem prof. K. Rogoyskiego rozwiåzywanie problemów zwiå-
zanych z nawoºeniem mineralnym w rolnictwie.

J. W. interesowaÆ siæ fotografiå. ByÆ jednym z pierwszych, którzy sprowadzali z Pary-
ºa barwne klisze lumierowskie. ZaÆoºyÆ wÆasne laboratorium fotograficzne. PozostawiÆ
po sobie wielki zbiór fotografii.

Po wybuchu I wojny ¥wiatowej J. W. zgÆosiÆ siæ do Legionów Polskich z wÆasnym
samochodem przystosowanym do sÆuºby wojskowej. Dn. 19.09.1914 zostaÆ przydzielo-
ny do oddziaÆu samochodowego Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Na-
rodowego. W 1915 J. W. przeszedÆ do 3 p. p. Legionów. Batalion samochodowy pozo-
stawaÆ pod bezpo¥redniå komendå szefa departamentu, pÆk. WÆadysÆawa Sikorskiego.
27.03.1915 J. W. zostaÆ mianowany komendantem oddziaÆu automobilowego NKN. ByÆ
teº wspóÆautorem pierwszego regulaminu wojskowej sÆuºby automobilowej. Dn. 9.08.
1916 J. W. zostaÆ przydzielony do Komendy Legionów jako oficer Æåcznikowy I Bryga-
dy i 24.11. t. r. mianowany ppor. Komenda znajdowaÆa siæ w Piasecznie na WoÆyniu. Po
czym 16.12. pÆk Sikorski przeniósÆ go na stanowisko staÆego przedstawiciela NKN
w Holandii.

Reprezentowanie NKN i Polski w Hadze musiaÆo byì poczåtkowo niejawne. Oficjal-
nym celem podróºy do Holandii byÆ zakup bydÆa dla zniszczonej przez Rosjan jesieniå
1914 obory w Dåbrowicy. Po przybyciu do Hagi z poczåtkiem 1917 J. W. zorganizowaÆ

Jan ZdzisÆaw WÆodek
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polskie biuro prasowe oraz Komitet Opieki nad Uchodªcami i Jeñcami Polskimi w Ho-
landii. Gdy sytuacja zaczæÆa siæ zmieniaì na korzy¥ì Polski, dn. 16.01.1918 J. W. zÆoºyÆ
wyrazy hoÆdu Radzie Regencyjnej Królestwa Polskiego i zostaÆ uznany jako jej staÆy
reprezentant na Holandiæ. Od 10.07.1918 zobowiåzano go do oficjalnej opieki nad
obywatelami polskimi znajdujåcymi siæ na terenie Holandii, a w szczególno¥ci do uÆa-
twiania im repatriacji do kraju.

Po powstaniu Pañstwa Polskiego J. W. zostaÆ mianowany chargé d’affaires, a potem
radcå legacyjnym I kl. Z koñcem 1919 wróciÆ do kraju. W wojnie bolszewickiej nie braÆ
udziaÆu, pracowaÆ w Mydlnikach. Z czasem zostaÆ mianowany por. 16 p. p. w Tarnowie,
a potem przeniesiony do rez.

Dyplom dr. otrzymany w Berlinie nostryfikowaÆ na UJ 7.04.1922 i tego samego dnia
otrzymaÆ prawo wykÆadania. HabilitowaÆ siæ na podstawie rozprawy pt.: „Recherches sur
l’influence de la lumiere et des engrais chimiques sur le coefficiant chlorophylien”.
W roku nastæpnym zostaÆ mianowany prof. nadzwyczajnym i kierownikiem ZakÆadu
Uprawy Roli i Ro¥lin Wydz. Rolniczego UJ; kierowaÆ nim aº do ¥mierci. Dn. 21.06.1926
zostaÆ wspóÆpracownikiem Komisji Fizjograficznej PAU, na którym to stanowisku pozo-
staÆ do ¥mierci. Od 1935 byÆ staÆym przedstawicielem Wydz. Rolniczego w senacie UJ,
a od 1936 dziekanem Wydz. Rolniczego UJ. Po II wojnie ¥wiatowej na bazie kadry tego
ZakÆadu utworzono Instytut Uprawy Roli i Ro¥lin w Wyºszej Szkole Rolniczej, a potem
AR w Krakowie. Prof. zwyczajnym J. W. zostaÆ 15.12.1936. UczestniczyÆ w pracach Ko-
misji WspóÆpracy w Do¥wiadczalnictwie Min. Rolnictwa i jako czÆonek tej Komisji
byÆ przewodniczåcym Sekcji Uprawy £åk i Pastwisk. ByÆ delegatem Komisji Mydl-
nickiej Wydz. Rolniczego UJ.

J. W. interesowaÆ siæ równieº archeologiå swej rodzinnej Dåbrowicy.
PublikowaÆ prace o tematyce zwiåzanej z chemiå rolnå, gleboznawstwem, fizjologiå

ro¥lin, botanikå, ekologiå ro¥lin, biochemiå, historiå rolnictwa i organizacjå nauki rolni-
czej. W l. 1911–1939 opublikowaÆ 113 pozycji:  32 duºe rozprawy naukowe, 19 artyku-
Æów naukowych, 12 popularnonaukowych, 5 publicystycznych rolniczych, 5 o ochronie
przyrody w Tatrach, 22 publicystyczno–literackich, 18 recenzji.

Na polu organizacji nauki zasÆuºyÆ siæ inicjatywå utworzenia stacji do¥wiadczalnej
w Kleczy Górnej k. Wadowic. W 1938 zaÆoºyÆ halæ do¥wiadczalnå krakowskiej Izby
Rolniczej pod szczytem góry Turbacz w Gorcach. Inicjatywy te miaÆy na celu wypraco-
wanie wzorów gospodarowania na terenach górskich. Temu celowi sÆuºyÆa takºe zorga-
nizowana jeszcze w 1928 wycieczka górali do Szwajcarii. Efektem byÆo wybudowanie
10 obór w górach i nowoczesne zagospodarowanie ok. 2000 gospodarstw na Podhalu
i w Beskidach.

Od 1937 zaczåÆ organizowaì Studium Rolnictwa Subtropikalnego na UJ, a potem
Instytut Kolonialny UJ. PrzewodniczyÆ miædzywydziaÆowej Komisji Kolonialnej.

Od 1937 J. W. byÆ kuratorem dóbr Uherce ZapÆatyñskie k. Sambora, które to dobra UJ
otrzymaÆ w drodze zapisu testamentowego.

J. W. czynny byÆ równieº jako spoÆecznik. Od 1911 byÆ czÆonkiem krakowskiego KoÆa
Ziemian, a od 1913 jego sekretarzem. Od 1910 naleºaÆ do niemieckiego Tow. Botanicz-
nego. Od 1912 byÆ czÆonkiem Tow. Muzeum Etnograficznego w Krakowie, a od 1926
Polskiego Tow. Etnograficznego.  ByÆ  teº czÆonkiem  Tow. Tatrzañskiego (od 1912)
i Akademickiego Zwiåzku Sportowego (od 1912). W 1913 zostaÆ honorowym czÆonkiem
ochotniczej straºy poºarnej w Niegowici, a od 1926 w Ja¥lanach (pow. Mielec). Od 1913
byÆ czÆonkiem Tow. Rolniczego w Wieliczce, od 1918 — niemieckiego Tow. Rolniczego,
od 1921 — Polskiego Tow. Chemicznego, a od 1926 — Miædzynarodowego Tow.
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Gleboznawczego. W 1936 wspólnie z prof. Feliksem Terlikowskim i Tadeuszem Mie-
czyñskim zaÆoºyÆ Polskie Tow. Gleboznawcze, którego wiceprezesem byÆ do ¥mierci. Od
21.10.1912 zaczåÆ wspóÆpracowaì z MaÆopolskim Tow. Rolniczym w Krakowie (MTR).
W 1925 zostaÆ przewodniczåcym Wydz. Wykonawczego MTR, a w 1931 wiceprezesem
tego Tow. i funkcjæ tæ sprawowaÆ do 1933. Po likwidacji MTR w 1935 J. W. zostaÆ
mianowany radcå Izby Rolniczej w Krakowie i przewodniczåcym Sekcji Upraw £åk
i Pastwisk. W l. 1930– 1938 byÆ czynnym czÆonkiem komitetu red. czasopism „Zagroda
Wzorowa” i „Przewodnik KóÆek Rolniczych”.

J. W. oºeniÆ siæ w 1912 z → Zofiå Albinå z bar. Goetz–Okocimskich (1860–1937)
i zamieszkaÆ w Krakowie. W nastæpnym roku jego matka Albina darowaÆa mu dobra:
Niegowiì, Marszowice, Las Klæczany w pow. bocheñskim, w których J. W. przeprowa-
dziÆ drenowanie, dopiero po zakoñczeniu I wojny ¥wiatowej. Dziæki wzorowemu prowa-
dzeniu maj. uzyskaÆ w 1922 zwolnienie z reformy rolnej. W 1927 przyståpiÆ do budowy
nowego dworu w Niegowici. Stary byÆ zupeÆnie zniszczony przez poprzednich wÆa¥ci-
cieli. Po ¥mierci ojca w 1928 J. W. przeprowadziÆ zamianæ dóbr niegowickich na dobra
Dåbrowica. Brat → Roman Jan (1881–1937) wolaÆ posiadaì dobra niegowickie, nie
zadÆuºone i poÆoºone na madach nad rzekå Rabå. Od 1922 J. W. byÆ kuratorem sådowym
swego chorego ojca. Równocze¥nie matka mianowaÆa go swym plenipotentem. W ten
sposób zawiadywaÆ kluczami Dåbrowica i Tuszów do ¥mierci rodziców. W 1933 wybu-
dowaÆ w rewirze Babule, naleºåcym do klucza Tuszów, dworek my¥liwski. KontynuowaÆ
parcelacjæ dóbr Nieznanowice rozpoczætå przed I wojnå ¥wiatowå na rzecz posagu
siostry Wandy hr. Bobrowskiej. PorzådkowaÆ teº dokumenty ojca. Siostry i on sam
zrzekli siæ praw do spadku po ojcu, uznajåc, ºe zostali spÆaceni. Do spadku po rodzicach
pozostali bracia: Roman Jan i → ZdzisÆaw Aureli (1895–1947). Uznano jednak, ºe
siostry så nie w peÆni spÆacone i przyznano im: Wandzie resztæ sum poparcelacyjnych po
dobrach Nieznanowice, Zofii Kraiñskiej 9/33 wÆasno¥ci paÆacu WÆodków w Krakowie.

J. W. przeprowadziÆ w dobrach Dåbrowica wymianæ gruntów chÆopskich z enklawy
¥ródle¥nej zwanej „Konfederaty” i poÆoºonej na wzgórzu zwanym „Prædka” na inne
grunta dworskie przy wsi Wieniec.

Po ¥mierci matki w 1937 spadkobiercy dóbr Tuszów powierzyli J. W. jako kuratorowi
masy spadkowej prowadzenie nadal interesów klucza. Na skutek jednak sporów pomiæ-
dzy spadkobiercami, na pro¥bæ J. W. Såd Powiatowy w Krakowie zwolniÆ go z funkcji
kuratora, powierzajåc opiekæ nad nie rozdzielonå maså spadkowå dotychczasowemu dyr.
klucza, inº. Romanowi Stachiewiczowi.

W 1938 J. W. powziåÆ decyzjæ budowy nowego murowanego ko¥cioÆa w Niegowici.
KupiÆ dla Komitetu Parafialnego projekt nowego ko¥cioÆa. Wojna przerwaÆa realizacjæ
budowy, dopiero w 1949 mÆody wikary w Niegowici, ks. Karol WojtyÆa, podjåÆ siæ
budowy ko¥cioÆa. Uroczysta konsekracja ko¥cioÆa naståpiÆa 25.09.1966, dokonana przez
kardynaÆa abp. krakowskiego Karola WojtyÆæ.

Po wybuchu II wojny ¥wiatowej J. W. wraz z rodzinå 4.09.1939 opu¥cili Dåbrowicæ
i w trzy parokonne furmanki udali najpierw do maj. Buda Tuszowska, a stamtåd w kie-
runku Sarn na WoÆyniu, gdzie mie¥ciÆa siæ rolnicza stacja do¥wiadczalna. Jednak prze-
bieg kampanii wrze¥niowej i zajæcie wschodnich terenów Polski przez wojska bolsze-
wickie uniemoºliwiÆy ten zamysÆ. Juº 5.10. J. W. byÆ z powrotem w Dåbrowicy, gdzie
zastaÆ zakwaterowanå dywizjæ niemieckå. J. W. pojechaÆ do Krakowa, by podjåì pracæ
na UJ. 6.11.1939 aresztowano pracowników naukowych UJ. J. W. znalazÆ siæ wraz
z kolegami w obozie Oranienburg–Sachsenhausen pod Berlinem. ByÆa to niemiecka
Sonderaktion Krakau przeciw inteligencji polskiej.

179

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 



Z koñcem stycznia 1940 J. W. zachorowaÆ na wrzody gÆodowe. Mimo to nie zaÆamaÆ
siæ i swoim zachowaniem wzbudzaÆ szacunek kolegów obozowych. Dn. 8.02.1940
Niemcy zwolnili czæ¥ì profesorów, w¥ród nich J. W. DotarÆ do domu bardzo osÆabiony
i z wysokå goråczkå. Lekarze stwierdzili zapalenie pÆuc. ZmarÆ w Krakowie po 10 dniach.
Pochowany zostaÆ w grobowcu rodzinnym w Niegowici.

J. W. odznaczaÆ siæ gÆæbokå wiedzå, ºyczliwo¥ciå serca i dobrociå (wraz z ºonå
zajmowaÆ siæ dziaÆalno¥ciå charytatywnå). ByÆ peÆen uroku osobistego, zamiÆowany
taternik, przyrodnik, fotograf.

Maj. Dåbrowica zostaÆ przez wÆadze PRL wywÆaszczony i rozparcelowany. Wdowa
z dzieìmi zostaÆa wypædzona. Zostawiono o¥rodek (40 ha), przy którym utworzono
¥redniå szkoÆæ rolniczå.

íonå J. W. byÆa Zofia Albina (1890–1981), córka senatora Jana Albina bar. Goetz–
–Okocimskiego h. wÆasnego, wÆ. browarów w Okocimiu i dóbr klucza Okocim, oraz
Zofii Jadwigi hr. Sumiñskiej h. Leszczyc ze SÆotwiny k. Brzeska MÆp.

Zofia, dr filozofii UJ., wÆ. dóbr Dzierdziówka, ChwaÆowice w pow. tarnobrzeskim
oraz 20% browaru Okocim. ByÆa fundatorkå i redaktorem „Wiadomo¥ci Katolickich”.
ZmarÆa w Krakowie i pochowana zostaÆa na cmentarzu Rakowickim.

Dn. 1.05.1993 przed domem rodzinnym w Dåbrowicy odsÆoniæto pomnik z tablicå
pamiåtkowå i nadano ZespoÆowi SzkóÆ Rolnych imiæ Jana ZdzisÆawa WÆodka.

Dzieci: 1) Jan Marian (ur. 26.01.1924 w Krakowie). UczyÆ siæ w Krakowie, tu ukoñ-
czyÆ szkoÆæ powszechnå (1936), 3 kl. gimn. im. B. Nowodworskiego (1939) i szkoÆæ
handlowå (1942) oraz zdaÆ maturæ na tajnych kompletach. Od 1943 uczæszczaÆ na tajne
wykÆady Wydz. Rolniczego UJ i pracowaÆ w tartaku. íoÆnierz AK od 1944, przej¥cie
frontu przebyÆ w bunkrze partyzanckim. W 1946 ukoñczyÆ studia i zaczåÆ pracowaì jako
mÆodszy asystent ZakÆadu Ekonomii Rolniczej Wydz. Rolniczego UJ. Zwolniony z pracy
po przesÆuchaniu w UB, od 1.01.1950 utrzymywaÆ siæ z dorywczych prac. W poÆowie
1952 zostaÆ zatrudniony w PAU (1.01.1953–31.12.1994 w PAN od 1.01.1995 emeryt).
Stopieñ dr. uzyskaÆ w 1951, dr. hab. w 1962, mianowany prof. nadzwyczajnym w 1980,
prof. zwyczajnym w 1988. Jest specjalistå w zakresie zastosowañ statystyki w naukach
rolniczych i biologicznych. Od 1981 zajmuje siæ równieº badaniami genealogicznymi;
2) Zofia Albina (ur. 30.08.1925 w Krakowie). W Krakowie ukoñczyÆa szkoÆæ powsze-
chnå (1936) i 2 kl. gimn. (1939) ss. urszulanek. W 1943 zdaÆa maturæ na tajnych
kompletach i podjæÆa tajne studia Wydz. Rolniczego UJ, których po wojnie nie kontynu-
owaÆa. W 1944 ukoñczyÆa kursy pielægniarskie. W l. 1945–1950 uczæszczaÆa na Studium
SpóÆdzielcze UJ, które ukoñczyÆa z tytuÆem mgr. W l. 1950–1955 studiowaÆa na Wydz.
Filozoficznym KUL, uzyskujåc stopieñ mgr. filozofii, a w 1959 dr. filozofii, specjalizu-
jåc siæ w zakresie filozofii  ¥redniowiecznej, podjæÆa w tej uczelni zajæcia zlecone.
W 1961 rozpoczæÆa, kontynuowanå do dzisiaj, pracæ w Instytucie Filozofii i Socjologii
PAN w Warszawie. W 1968 uzyskaÆa stopieñ dr. hab., 1980 prof. nadzwyczajnego,
a w 1991 prof. zwyczajnego OgÆosiÆa ponad 100 prac z historii filozofii ¥redniowiecznej.
W l. 1982–1992 byÆa wiceprezydentem Miædzynarodowego Towarzystwa do Badañ nad
Filozofiå ÿredniowiecznå.
Dok.: A. W. D.–X–22A. B., 2B A. B., 24 A. B., 25AB. 26A–E, 34, 35; odpowiedª na ankietæ IH PAN.

Jan Marian WÆodek (B. K.)

W£ODEK ZDZIS£AW AURELI h. Sulima (14.10.1895–19.05.1947), wÆ. maj. Ci-
chawa w pow. bocheñskim, 1/5 dóbr Tuszów w pow. mieleckim oraz 2/3 paÆacu w Kra-
kowie, uczestnik obu wojen ¥wiatowych, pionier polskiej radiotechniki. Syn → ZdzisÆa-
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wa Romana (1852–1928) i → Albiny WÆodkowej z bar. Goetz–Okocimskich (1860–1937).
Ur. w Dåbrowicy w pow. bocheñskim.

Egzamin dojrzaÆo¥ci zdaÆ 3.09.1914. Zaraz potem zostaÆ zmobilizowany. W l. 1914–
1918 sÆuºyÆ w wojsku austriackim, poczåtkowo w szkole oficerskiej w Wels w Austrii
w 5 p. uÆ., od 23.03.1915 w 3 p. uÆ. Dn. 5.02.1917 otrzymaÆ austriacki Krzyº íelazny
z Koronå za waleczno¥ì. Dn. 21.10.1917 zostaÆ przydzielony do kadry dworca kolejo-
wego w Rozwadowie, gdzie byÆ oficerem dyºurnym w randze sierºanta. W chwili rozpa-
du monarchii austro–wægierskiej byÆ starszym sierºantem z cenzusem. Dn. 1.11.1918
wståpiÆ ochotniczo do nowo tworzåcego siæ WP i zostaÆ kierownikiem stacji wyºywie-
niowej na dworcu kolejowym w Rozwadowie. Z WP zostaÆ po raz pierwszy zdemobili-
zowany 28.03.1919. Po po powrocie do domu matka jego darowaÆa mu swe dobra
Cichawa (rola i las) w pow. bocheñskim, zastrzegajåc sobie doºywocie; z tego powodu
byÆy one nadal administrowane centralnie z Dåbrowicy. Administratorem byÆ wówczas
w Dåbrowicy jego najstarszy brat → Roman Jan (1881–1937), ojciec za¥ w 1920 prze-
niósÆ siæ do Krakowa. Prawa doºywocia matka jego zrzekÆa siæ w 1926. Z. W. zapisaÆ siæ
na Wydz. Elektryczny PW. W czasie pierwszego roku studiów akademickich na politech.
zgÆosiÆ siæ ochotniczo w 1920 do WP. Najpierw otrzymaÆ przydziaÆ do staÆej stacji
nadawczej WP w Krakowie, a od 28.09.1920 do takiej samej stacji nadawczej w Toruniu.
Podczas pracy przy antenach na masztach, spadÆ na ziemiæ doznajåc kontuzji gÆowy. Do
koñca ºycia skutkiem tego cierpiaÆ na bóle gÆowy. Po pracy w o¥rodku toruñskim zostaÆ
skierowany 20.01.1921 przez WP do kompanii sztabowej O¥rodka Wyszkolenia Wojsk
£åczno¥ci w Zegrzu pod Warszawå celem odbycia kursu wojsk Æåczno¥ci. Kurs ten
ukoñczyÆ 18.05.1921, po czym zostaÆ skierowany do pracy w laboratorium Centrum
Wyszkolenia Wojsk £åczno¥ci w tymºe Zegrzu. Z koñcem 1922 zostaÆ powtórnie zde-
mobilizowany.

W 1922 wyjechaÆ do WÆoch na kuracjæ. We WÆoszech zostaÆ przyjæty na praktykæ do
nowo powstajåcej, z inicjatywy wynalazcy radiotelegrafii i radia Marconiego, stacji
radiowej w Mediolanie. Po odbyciu praktyki wróciÆ do kraju i ukoñczyÆ w l. 1923–1924
prywatne kursy handlowe w Krakowie, nastæpnie przyståpiÆ do SpóÆki „Uniwersum”
w Krakowie, gdzie prowadziÆ dziaÆ radiotelegrafii. Po ¥mierci ojca w 1928 zwolniÆ siæ
z firmy celem uporzådkowania interesów majåtkowych.

Od 1929 byÆ czÆonkiem klubu krakowskich krótkofalowców. ProwadziÆ wÆasne bada-
nia eksperymentalne, wespóÆ z inº. Markiem Kibiñskim ze Lwowa. Dokonywali licz-
nych prób w terenie na fali 4,25 m.

Pomimo objæcia po ¥mierci ojca w posiadanie dóbr Cichawa, czæsto pracowaÆ doryw-
czo w powstajåcym w Krakowie Polskim Radiu (1931, 1932) jako technik stacji nadaw-
czej i amplifikatorni.

Dn. 4.07.1931 otworzyÆ wÆasnå firmæ radiowå w Krakowie pod nazwå „Elekton”.
Niestety przyjåÆ cichego wspólnika, który naraziÆ firmæ na tak wielkie straty, ºe nie mogÆy
byì one pokryte z obrotów firmy. Z. W. sprzedaÆ w 1935 dobra Cichawa K. Fieberowi.
Dobra te w chwili sprzedaºy liczyÆy 210 ha urodzajnej ziemi, w tym 179 ha uºytków
rolnych i 31 ha lasu. Przed sprzedaºå czæ¥ì tych dóbr sparcelowaÆ, uzyskane ¥rodki
wkÆadaÆ w rozwój firmy. Po zapÆaceniu dÆugów firmy z reszty uzyskanych pieniædzy
kupiÆ kamienicæ w Krakowie, przy ul. Mazowieckiej 3a, oraz zaÆoºyÆ wÆasny warsztat
rzemie¥lniczy naprawy radioodbiorników na parterze paÆacu rodziców. ZakÆad zostaÆ
zlikwidowany póªnå jesieniå 1939.

Po ¥mierci matki Albiny otrzymaÆ z jej zapisu testamentowego 1/5 dóbr tuszowskich
tworzåcych dwa rewiry le¥ne: Babule i Pateraki oraz tartak w Chorzelowie w pow.
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mieleckim. WszedÆ takºe w posiadanie 2/3 paÆacu, czæ¥ci przypadajåcej mu wedÆug
zapisu testamentowego po ¥mierci ojca.

Wybuch II wojny ¥wiatowej zastaÆ Z. W. z rodzinå w Krakowie. Pierwszego dnia
wojny przewiózÆ ºonæ, te¥ciowå i dwoje maÆych dzieci do rodzinnej Dåbrowicy.
Dn. 3.09.1939, po zorientowaniu siæ w szybkim marszu zmotoryzowanych kolumn pan-
cernych, postanowiÆ przewieªì rodzinæ dalej na wschód do siedziby nadle¥nictwa Babule
w dobrach tuszowskich.

Po bardzo uciåºliwej wædrówce szosami pod obstrzaÆem samolotów niemieckich
Z. W. z rodzinå dotarÆ do Rawy Ruskiej, skåd, wobec wiadomo¥ci o wkroczeniu wojsk
radzieckich, 20.09. zdecydowaÆ siæ wracaì do Dåbrowicy. DotarÆ do niej 25.09. Do
Krakowa powróciÆ póªnå jesieniå 1939.

Niemcy niedÆugo po zajæciu Krakowa aresztowali wszystkich bædåcych wówczas
w mie¥cie czÆonków klubu krótkofalowców. Aresztowania byÆy imienne, z listy, którå
posiadali z dokÆadnymi adresami. Mieszkanie Z. W. przy ul. Karmelickiej zostaÆo pod
nieobecno¥ì gospodarczy przez Niemców otworzone, splådrowane, ograbione, ale
radiostacji krótkofalowej w nim nie znaleªli, bo jej tam nie byÆo. Mieszkanie wiæc
opu¥cili i zapieczætowali. Po przyjeªdzie z Dåbrowicy Z. W. zgÆosiÆ siæ do Magistratu,
a poniewaº nie znaleziono radiostacji w jego mieszkaniu oddano mu klucze. Wówczas
¥ciågnåÆ rodzinæ do Krakowa.

W Krakowie Z. W. ukrywaÆ siæ jednak przed Niemcami. Nie podjåÆ nigdzie pracy,
dwukrotnie zmieniaÆ mieszkanie. Dopiero  w 1943 zaczåÆ  pracowaì jako buchalter
i sprzedawca w sklepie.

Na przeÆomie l. 1943/1944 wståpiÆ do AK i zostaÆ skierowany do komórki zajmujåcej
siæ Æåczno¥ciå radiowå. Z polecenia organizacji podjåÆ pracæ w niemieckiej rozgÆo¥ni
radiowej w Krakowie, która dziaÆaÆa na miejscu dobrze znanej ZdzisÆawowi polskiej
rozgÆo¥ni radiowej — przy ul. Wróblewskiego 6. ZostaÆ technikiem radiostacji.

W styczniu 1945, na kilka dni przed wej¥ciem wojsk sowieckich do Krakowa, Z. W.
zorganizowaÆ przy pomocy swoich ludzi zabezpieczenie podstawowych urzådzeñ roz-
gÆo¥ni. Dziæki tej akcji, rozgÆo¥nia krakowska mogÆa prædko przyståpiì do nadawania
audycji radiowych.

Z. W. zaczåÆ teº od razu po przej¥ciu frontu przez Kraków pracowaì w rozgÆo¥ni. Dane
mu byÆo pracowaì tylko do lipca 1945, nie byÆ „persona grata”. W lipcu przeniósÆ siæ do
odbudowy rozgÆo¥ni radiowej we WrocÆawiu. Od 18.09.1945 byÆ kierownikiem technicz-
nym Polskiego Radia we WrocÆawiu, a od dnia 31.03.1947 byÆ inº. dyºurnym tamtejszej
stacji nadawczej.

We WrocÆawiu ciæºko chorowaÆ na serce. ZmarÆ nagle. ZostaÆ pochowany na cmen-
tarzu parafialnym w Niegowici, pod kaplicå grobowå rodziny WÆodków z Dåbrowicy.

Za¥lubiÆ 26.12.1935 StanisÆawæ Karolinæ Kibiñskå, ur. 5.11.1911 w Tarnopolu, córkæ
Szymona, dyr. poczty we Lwowie oraz Rozalii Humnickiej. StanisÆawa Kibiñska przed
zamæ¥ciem byÆa dziaÆaczkå harcerskå w Krakowie, doszÆa do stopnia harcmistrza; po
II wojnie ¥wiatowej jaki¥ czas pracowaÆa jeszcze w harcerstwie, potem jako urzædniczka
w AGH w Krakowie. Po wyj¥ciu za måº prowadziÆa wraz z mæºem w 1938 wÆasnå
krótkofalowå radiostacjæ o znaku wywoÆawczym SPL–544. Po przej¥ciu na emeryturæ
w 1970 zaczæÆa malowaì.

Dzieci: 1) Andrzej ZdzisÆaw (25.12.1936–23.04.1990). UkoñczyÆ technikum geolo-
giczne w Krakowie w 1956. Potem byÆ pracownikiem Instytutu Poszukiwañ Naftowych
w Krakowie, gdzie pracowaÆ przy badaniach sejsmograficznych. OtrzymaÆ uprawnienia
górnicze i radiotelegrafisty I kl. ByÆ czÆonkiem Polskiego Zwiåzku Krótkofalowców. Od
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1970 posiadaÆ wÆasnå krótkofalowå radiostacjæ o znaku rozpoznawczym SP–9. DUG.
PrzeszedÆ na wcze¥niejszå emeryturæ ok. 1985 jako operator suwnicy w Nowej Hucie.
Zm. nagle w Krakowie. Pochowany zostaÆ na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Za¥lubiÆ 1ov. 1.06.1958 w Krakowie Jadwigæ Surówkæ (ur. 25.09.1938 w Krakowie),
córkæ Aleksandra, kupca w Krakowie, oraz Zofii Zajåc z Mogilan pod Krakowem.
Mieli syna Janusza (2.06.1962 w Krakowie – 18.02.1986 w Krakowie), kawaler; 2ov.
za¥lubiÆ 22.02. 1972 Barbaræ Rack (ur. 13.06.1948 w Krakowie), córkæ Jana i Haliny
Leitman. Ich dzieci:  a) Andrzej  (ur.  1973),  b)  Marta ur. 1974; 2) Edward MichaÆ
(ur. 1938). Pracownik techniczny AGH w Krakowie. Oº. z Jadwigå Makarczyk (ur. 13.10.
1943), córkå Tadeusza, wÆ. hotelu w Nowym Såczu i Anny ÿroda. Majå jednå córkæ —
Beatæ Paulinæ Adamczyk (ur. 30.03.1966) w Krakowie).
Dok.: A. W. D. –X.–29, 30; Odpowiedª na ankietæ IH PAN.

Jan Marian WÆodek

W£ODEK BOLES£AW ARNOLD h. Sulima(31.07.1856–28.02.1936),wÆ.maj.Syg-
neczów w pow. wielickim i kamienic w Krakowie. Syn Romana (1818–1879), powstañ-
ca krakowskiego 1846, emigranta politycznego, marszaÆka pow. bocheñskiego, wÆ. maj.
Sygneczów, dóbr Gosprzydowa (pow. Brzesko MÆp.), oraz Emilii Amalii Szuyskiej
h. Pogoñ Ruska (1824–1863), wÆ. dóbr Dåbrowica z przylegÆo¥ciami w pow. bocheñ-
skim. Ur. w Krakowie. Brat → ZdzisÆawa Romana (1852–1928).

B. W. byÆ trzecim dzieckiem swych rodziców. ZostaÆ w wieku 7 lat, osierocony przez
matkæ, która zmarÆa nagle podczas kuracji w Hietzing pod Wiedniem w 1863. Wychowa-
niem synów zajåÆ siæ ojciec, który powtórnie siæ nie oºeniÆ. Poczåtkowe nauki pobieraÆ
B. W. w Krakowie, w domu rodzinnym zw. „Pod Toporkami” przy ul. Szewskiej 16.
UkoñczyÆ gimn. im. ÿwiætej Anny w Krakowie, gdzie w 1874 zdaÆ maturæ. Nastæpnie
wståpiÆ do wojska austriackiego. Z wojska wyszedÆ w 1878 w stopniu por. huzarów.

W 1879 sprzedaÆ bratu → ZdzisÆawowi Romanowi ((1852–1928) swojå poÆowæ na
dobrach Dåbrowica oraz poÆowæ na dobrach Gosprzydowa. W zamian brat odståpiÆ mu
swoje prawa do poÆowy dóbr Sygneczów. Od 1887 byÆ wÆ. kamienic w Krakowie przy
ul. Miodowej i Podbrzezie. W 1919 sprzedaÆ swe kamienice, a w 1920 teº rodzinny
Sygneczów. Uzyskane kapitaÆy wÆoºyÆ w spóÆkæ „Odlew” (Fabryka Maszyn Rolnych)
w Krakowie. Wskutek inflacji wszystko straciÆ. Potem zajmowaÆ siæ handlem wæglem.
InteresowaÆ siæ genealogiå swej rodziny. ZmarÆ w Krakowie i pochowany zostaÆ na
cmentarzu Rakowickim.

íonå B. W. byÆa Maria Weigel (ok. 1856–1940), córka Ferdynanda, prezydenta
m. Krakowa (1816–1901), oraz Karoliny Franciszki (1831–1886). Córka Irena (1889
w Sygneczowie – 1943 w Krakowie), pochowana na cmentarzu Rakowickim w grobow-
cu rodziny Weiglów. Måº: Roland hr. Verey di Santa Mauro — Wægier. Jedyne dziecko
syn Roger (ur. 14.03.1912) w Szwajcarii, wio¥larz, olimpijczyk (bråzowy medal na Olim-
piadzie 1936).
Dok.: A. W. D.–X–20.

Jan Marian WÆodek (B. K.)

WO£KOWICKI RUSI££O IGNACY h. Lubicz (27.10.1868–5.04.1938), wspóÆwÆ.
dóbr Strzyºów n. WisÆokiem (pow. strzyºowski), prawnik. Syn Hipolita, powstañca 1863,
zbiegÆego z WoÆynia po powstaniu do Galicji, oraz Konstancji Skrzyñskiej h. Zaremba.
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Oº. z → Mariå Romanå z WÆodków h. Sulima (1880–1937). Wraz z ºonå gospodaro-
waÆ w Strzyºowie. Jedyne dziecko córka Wanda (1900–1935) po¥lubiÆa inº. Ignacego
Konopkæ (1900–1969).

ZmarÆ w Strzyºowie i tam zostaÆ pochowany.
Dok.: Tradycja ustna rodziny WÆodków; Klepsydra Marii WoÆkowickie, „Ilustrowany Kuryer Codzienny”,
Kraków 15.01.1937; Nekrolog, „Dzieciæ Marii” 1937, nr 1; Skorowidz dóbr tabularnych Galicji, Kr. 1905,
Krajowe Biuro Statystyczne; Albin íebro, Pracå i prawdå, historia rodziny Goetz Okocimskich z Okocimia w
MaÆopolsce, Kraków 1983, rps w posiadaniu autora.

Jan Marian WÆodek

WO£KOWICKA MARIA ROMANA z W£ODKÓW (2.02.1880–13.01.1937),
wspóÆwÆ. dóbr Strzyºów w pow. strzyºowskim. Córka → ZdzisÆawa Romana WÆodka
h. Sulima (1852–1928), marszaÆka bocheñskiego, wÆ. dóbr Dåbrowica w pow. bocheñ-
skim oraz → AlbinyWÆodkowej z bar. Goetz–Okocimskich h. wÆasnego (1860–1937),
wÆ. dóbr Tuszów w pow. mieleckim oraz Kolbuszowa i Niegowiì w pow. bocheñskim.
Ur. w Dåbrowicy.

WyksztaÆcenie podstawowe otrzymaÆa w domu rodzicielskim w Dåbrowicy.
Dn. 25.11.1899 po¥lubiÆa w Krakowie → Ignacego RusiÆÆo WoÆkowickiego (27.10.

1868 w Strzyºowie – 5.04.1938 tamºe), syna Hipolita oraz Konstancji Zaremba–Skrzyñ-
skiej h. Zaremba, wÆ. dóbr Strzyºów n. WisÆokiem. M. W. otrzymaÆa jako wiano od
rodziców dobra Strzyºów, które ojciec jej wykupiÆ z råk wierzycieli przyszÆego ziæcia.
Dobra te skÆadaÆy siæ z czterech fol. (5561 ha uºytków rolnych) i lasów (6174 ha).
W Strzyºowie stoi (wg danych z 1990) paÆac w stylu Tudorów po rodzinie Skrzyñskich
h. Zaremba, poprzednich wÆ. dóbr strzyºowskich, przodków po kådzieli mæºa. M. W.
byÆa czynna w Stowarzyszeniu Opieki nad Ubogimi im. ¥w. Wincentego a Paulo w Strzy-
ºowie. ZmarÆa w Strzyºowie, pochowana zostaÆa na cmentarzu parafialnym w grobowcu
rodziny Zaremba–Skrzyñskich, gdzie w rok póªniej pochowano jej mæºa.

Jedyne dziecko — córka Wanda (1900–1935) po¥lubiÆa inº. Ignacego Konopkæ.
M. W. w 1927 zrzekÆa siæ spadku po ojcu. Dobra strzyºowskie zapisaÆa swym wnukom

Konopkom (Hubertowi, Aleksandrowi, Krystynie), dzieciom swej zmarÆej córki Wandy.
W 1977 paÆac zostaÆ odnowiony i umieszczono tam Pañstwowy Dom Dziecka.

Jan Marian WÆodek

ZALESKI BRONIS£AW h. Lubicz (1863–1938), wÆ. maj. Raczkiewicze w pow. sÆuc-
kim. Syn Karola.

ObjåÆ rodzinny maj. Raczkiewicze o pow. 1500 ha, w tym 800 ha dobrej pszenno–bu-
raczanej ziemi ornej, ok. 200 ha ºyznych Æåk i ok. 450 ha lasu. Obciåºony byÆ on dÆugami,
zaciågniætymi przez jego ojca na rzecz powstania styczniowego oraz wysokiej kontrybu-
cji naÆoºonej po jego upadku. Zgodnie z wolå ojca sprzedaÆ las w fol. PrzewÆoki i dziæki
niespoºytej energii, ogromnej pracy i wielu osobistym wyrzeczeniom spÆaciÆ wszystkie
dÆugi. SpÆaciÆ teº caÆkowicie rodzeñstwo. WykonaÆ szereg inwestycji. Najwaºniejsze
z nich to: wybudowanie gorzelni, nowych budynków gospodarczych, dwóch domów
mieszkalnych dla pracowników (po 16 mieszkañ w kaºdym), wydrenowanie niºej poÆo-
ºonych pól, zmeliorowanie podmokÆych nieuºytków. Poza tym zaÆoºyÆ sady o pow.
30 ha, sprowadziÆ nowoczesne narzædzia rolnicze, zastosowaÆ nawoºenie nawozami
sztucznymi (70 km od stacji kolejowej). PowiækszyÆ i polepszyÆ pogÆowie bydÆa (buhaje
sprowadzane z Holandii), zaÆoºyÆ wÆasnå mleczarniæ i serowarniæ (masÆo i sery dostar-
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czane dla Warszawy), hodowaÆ konie na remonty do wojska. Raczkiewicze przed I wojnå
¥wiatowå staÆy siæ jednym z najlepiej zagospodarowanych majåtków w okolicy.

Oº. 1ov. z Mariå Wendorff, 2°v. Janinå Korkozowicz. Goråco kochaÆ rodzinæ. Gdy
nadszedÆ czas na naukæ synów, chcåc mieì ich nadal „pod okiem”, kupiÆ w SÆucku paræ
placów i postawiÆ wÆasnym sumptem duºy gmach szkolny. W utrzymaniu i prowadzeniu
szkoÆy uczestniczyÆo teº kilku innych ziemian. KupiÆ teº w SÆucku duºå posesjæ z obszer-
nym domem i ogrodem, gdzie zamieszkaÆa niesÆychanej dobroci jego siostra Emilia.
Opiece jej powierzyÆ swoich synów. Najstarszego swego bratanka BogusÆawa kochaÆa
ona jak rodzonego syna, a i on synowskå miÆo¥ciå siæ jej odpÆacaÆ. Kilka zaprzyjaªnio-
nych domów powierzyÆo teº jej opiece swoich synów. B. Z. byÆ czynnym czÆonkiem
„Zwiåzku rodzinnego Zaleskich”, którego celem byÆa pomoc materialna w wychowaniu
i wyksztaÆceniu mÆodzieºy tego nazwiska. BraÆ udziaÆ w pracy spoÆecznej, m.in. w Tow.
Rolniczym. ZasiadaÆ w radach familijnych, którym po¥wiæcaÆ duºo czasu, a swoim
podopiecznym — zainteresowanie i serce. ByÆ to czÆowiek o niezwykÆej pracowito¥ci,
wielkiej szlachetno¥ci i dobroci, raczej surowy, wymagajåcy i od siebie, i od innych. Na
tle ówczesnej epoki byÆ postaciå wybitnå. Po ryskim traktacie pokojowym, gdy Raczkie-
wicze pozostaÆy po wschodniej stronie polskiej granicy, pracowaÆ jako administrator
duºych maj. ziemskich.

Z pierwszego maÆºeñstwa miaÆ córkæ, z drugiego 8 dzieci: 3 synów → BogusÆawa
(1899–1981), WacÆawa i BronisÆawa oraz 5 córek. Dwóch synów straciÆo ºycie po
wkroczeniu do Polski wojsk sowieckich we wrze¥niu 1939 roku.
Dok.: Pamiætniki i dokumentacja rodzinna zÆoºona w BN w Warszawie i w Ossolineum we WrocÆawiu.

Gabriela Zaleska

ZALESKI BOGUS£AW h. Lubicz (27.09.1899–21.10.1981), wÆ. maj. Borki w pow.
sÆuckim i Tylatycze (pow. Drohiczyn Poleski), prezes poleskiego wojewódzkiego ZZ,
inº. rolnik. Syn → BronisÆawa (1863–1938) i Janiny z Korkozowiczów h. Sas. Ur. w ro-
dzinnym maj. Raczkiewicze (pow. sÆucki).

Koñczy szkoÆæ ¥redniå w SÆucku. Po zdaniu matury obejmuje maj. Borki, przekazany
mu, jako najbliºszemu krewnemu, przez ciotkæ jego Olimpiæ z UzÆowskich WoyniÆÆowi-
czowå, gdzie gospodaruje przez rok pod ogólnym kierownictwem ojca. W 1918 zgÆasza
siæ jako ochotnik do 10 p. uÆ. wraz ze swym mÆodszym bratem WacÆawem i bierze czynny
udziaÆ w wojnie polsko–bolszewickiej. Dwa lata wojny, boje nad Ptyczå, Berezynå
i Dnieprem, to okres wielkich przeºyì dla 18-letniego chÆopca. Za bitwæ pod Kosiej-
skiem dostaje Krzyº Walecznych. Po wojnie koñczy AR w Bydgoszczy i odbywa praktykæ
rolnå.

Po ryskim traktacie pokojowym i Raczkiewicze i Borki pozostaÆy poza wschodniå
granicå Polski, B. Z. podejmuje wiæc pracæ jako administrator duºych maj. ziemskich,
ostatnio klucza RadziwiÆÆmonty w pow. nie¥wieskim. Wykazuje wybitne zdolno¥ci ad-
ministracyjne i wiedzæ fachowå.

W 1929 ma miejsce zamach na jego ºycie. Trafiony dwoma strzaÆami, zostaje prze-
wieziony do szpitala w Baranowiczach. Kule wyjæto i pomimo duºego wykrwawienia
ºycie jego uratowano — powróciÆ do pracy. Dochodzenie prowadzone przez Korpus
Ochrony Pogranicza, a nastæpnie policjæ, nie daje wyników, choì w drugim zamachu
ginie mÆody Bobrowicz, ekonom na jednym z folwarków klucza, b. podoficer z 10 p. uÆ.
Sprawcy obu zamachów så ci sami, kierowani niewidzialnå rækå spoza naszej wschodniej
granicy poprzez istniejåce u nas zakonspirowane „jaczejki” komunistyczne.
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Dn. 2.08.1930 B. Z. oºeniÆ siæ z Gabrielå Jeleñskå h. Korczak odm. (1905–1992),
córkå Józefa i → Marii z Koñczów Erdmanowej. Obejmujå oni maj. Opol (pow. Drohi-
czyn Poleski), który Gabriela otrzymaÆa w dziaÆach rodzinnych. Ma ona równieº wyºsze
wyksztaÆcenie rolnicze. Oboje zabierajå siæ do pracy z energiå i zamiÆowaniem. MaÆºeñ-
stwo byÆo bardzo dobrane i szczæ¥liwe. Pow. fol. Opol wynosi ok. 5000 ha, z czego
2000 ha (czæ¥ciowo „bÆota poleskie”) przeznaczone byÆy na parcelacjæ. Naleºåcy do
Opola fol. KozioÆ przejæty zostaÆ na osadnictwo wojskowe. Fol. Tulatycze zostaÆ aktem
darowizny przekazany przez Mariæ Jeleñskå ziæciowi B. Z.

Opol jest intensywnie prowadzonym, uprzemysÆowionym maj. Gorzelnia (roczny
kontyngent 150 000 l. spirytusu), mÆyn, hodowla koni remontowych dla wojska, zarodo-

wa hodowla bydÆa (100 krów rasy czerwonej pol-
skiej — zgodnie z rejonizacjå i 100 krów nizin-
nych w fol. Tulatycze), nierogacizna, owce — ka-
rakuÆy, kury — karmazyny. CaÆy materiaÆ hodow-
lany zamawiany jest przez Poleskå Izbæ Rolniczå.
Stawy rybne — 35 ha (peÆny cykl hodowli karpia),
wyszlamowane stawy, zaÆoºone zimochowy,
oczyszczona czæ¥ì kanaÆów biegnåcych wzdÆuº
5-kilometrowej grobli, prowadzåcych w kierunku
JasioÆdy. Sady owocowe o pow. 33 ha, sadzone
w l. 1930–1939, przeprowadzone wstæpne prace
przy lokalizacji przechowalni na owoce. WÆasna
mleczarnia i serowarnia, masÆo i sery dostarczane
do Warszawy. Dalsze inwestycje to: wybudowanie
duºej murowanej obory na inwentarz pracowni-
ków, murowanej obszernej kuªni i stelmaszni, no-
we chlewnie i nowoczesne kurniki, duºy drewnia-
ny budynek mieszczåcy 6 mieszkañ dla pracowni-
ków, stopniowo przeprowadzane remonty wszyst-
kich czworaków, kapitalny remont stajni roboczej

i cugowej, postawiona duºa waga wozowa oraz wiaty na maszyny, narzædzia rolnicze
i wozy. W fol. Tulatycze postawiono duºy murowany budynek piætrowy na mieszkania
pracowników. Przy nim posadzono drzewa owocowe i zaÆoºono ogrody warzywne.
Fornale otrzymujå zasadnicze wynagrodzenie zgodnie z obowiåzujåcå umowå zbiorowå.
Så jednak lepiej opÆaceni niº to przewiduje umowa zbiorowa i majå lepsze warunki
mieszkaniowe niº w innych maj. pow. Drohiczyn Poleski. B. Z. podnosi teº znacznie
uposaºenie straºy le¥nej; szkoli sze¥ciu gajowych, przeprowadza naukæ strzelania; gajo-
wi otrzymali broñ krótkå — nagany. Buduje dla nich obszerne, wygodne le¥niczówki
otoczone wysokim czæstokoÆem (warunki bezpieczeñstwa na Polesiu så jeszcze wciåº
nieustabilizowane). Stopniowo spÆaca poºyczkæ w Wileñskim Banku Ziemskim, zaciåg-
niætå na spÆaty, wynikÆe z dziaÆów rodzinnych miædzy spadkobiercami Józefa Jeleñskiego
oraz dÆugi prywatne, zaciågniæte na odbudowæ zniszczonego po wojnie gospodarstwa
i dokonanie koniecznych inwestycji. B. Z. jest zapalonym my¥liwym, ma dobre psy
goñcze, zebraÆ piæknå kolekcjæ batalionów. Opol ma wspaniaÆe tereny Æowieckie na
ptactwo wodne.

W Opolu powstaje, po stracie przez rodzinæ Zaleskich ich majåtków w SÆuczczyªnie,
nowy dom rodzinny, tak potrzebny zarówno dla starszego, steranego wiekiem i przej¥cia-
mi I wojny ¥wiatowej, jak i mÆodego pokolenia — rodzice, rodzeñstwo, ukochana ciotka

BogusÆaw Zaleski
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Emilia Zaleska, stary wuj MichaÆ Korkozowicz. Dwie z sióstr B. Z., Janina i Maria,
obejmujå po fachowym przygotowaniu prowadzenie: jedna — sadów owocowych, druga
— mleczarni i serowarni.

B. Z. zostaje wybrany na prezesa Poleskiego Wojewódzkiego ZZ, wiceprezesa Pol-
skiej Izby Rolniczej. Jest delegatem z woj. Poleskiego do Kresowego Zjednoczenia
WÆa¥cicieli Gorzelni Rolniczych, twórcå i prezesem Wojewódzkiego Zwiåzku KóÆ Porad
Såsiedzkich, przewodniczåcym Rady Gminnej w Bezdzieºu i, wraz z ºonå, kolatorem
ko¥cioÆa parafialnego w Bezdzieºu. Pracy spoÆecznej po¥wiæca duºo czasu i wysiÆków
z peÆnym zrozumieniem i znajomo¥ciå specyficznych i bardzo trudnych, tak spoÆecznie
i ekonomicznie, jak i narodowo¥ciowo warunków na Polesiu. W 1934 zostaje odznaczo-
ny za swå dziaÆalno¥ì spoÆecznå Krzyºem Kawalerskim Odrodzenia Polski.

W sierpniu 1939 B. Z. zostaje zmobilizowany. Odbywa kampaniæ wrze¥niowå
w 26 p. uÆ., jako dowódca szwadronu zapasowego. Bierze udziaÆ 16.10 w ostatniej bitwie
pod Kockiem w dywizji gen. Franciszka Kleeberga. Dostaje siæ do niewoli niemieckiej.
Kolejne obozy jenieckie to: Weilburg, Osterrode, Woldenberg (Oflag II C). Bierze
intensywny udziaÆ w obozowym samoksztaÆceniu.

Tak jak niegdy¥ Raczkiewicze i Borki, tak teraz Opol pozostaÆ poza wschodnimi
granicami Polski. B. Z. wraca do kraju i rozpoczyna pracæ. Poczåtkowo na stanowisku
naczelnika Wydz. Rolnego w Woj. Urzædzie Ziemskim w Gdañsku, potem w organizo-
waniu przez Witolda Maringe’a PNZ jako wicedyr. na Okræg Gdañski. Trudno¥ci w za-
gospodarowaniu zniszczonych przez wojnæ terenów så ogromne, brak odpowiednich
ludzi, brak inwentarzy i wszelkich ¥rodków produkcji, budynki poniszczone, urzådzenia
melioracyjne nieczynne. B. Z. po¥wiæca tej pracy caÆy swój czas i wszystkie siÆy, osiåga-
jåc bardzo dobre wyniki. Po jakim¥ czasie odbywa siæ pokazowy polityczny proces
przeciwko Witoldowi Maringe’owi. Ferowany byÆ z góry wyrok skazujåcy. Rozpoczy-
najå siæ kolejne „polityczne” procesy przeciwko wojewódzkim dyr. PNZ. ZdarzaÆy siæ
wyroki ¥mierci. ZupeÆnie nieoczekiwanie nie dochodzi do przygotowanego juº procesu
B. Z., ale musi on opu¥ciì Wybrzeºe. Podejmuje pracæ na stanowisku wicedyr. Okrægu
PNZ w Szczecinie, nastæpnie wicedyr. Zjednoczenia Gorzelni Rolniczych w Olsztynie,
potem dyr. „Zgorol” w Bydgoszczy. Dalsze prace to: stanowisko naczelnika DziaÆu
Rolnego w Centralnym Zarzådzie Hodowli Koni w Warszawie, dyr. Zarzådu GÆównego
Majåtków SGGW w Warszawie. Pracuje usilnie i owocnie nad tym, aby w posiadanych

Dwór w Opolu
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przez SGGW Rolniczych ZakÆadach Do¥wiadczalnych (RZD) stworzyì odpowiednie
warunki do prowadzenia prac dydaktycznych i do¥wiadczalnych. Ponownie jednak
musi opu¥ciì swe stanowisko. Obejmuje funkcjæ wicedyr. Lasów Do¥wiadczalnych
SGGW w Rogowie k. Koluszek. Ostatnia praca to gÆówny specjalista w Biurze
Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego przy Ministerstwie Rol-
nictwa w Warszawie.

Po przej¥ciu na emeryturæ w 1969, majåc lat 70, bierze nadal czynny udziaÆ w opra-
cowywaniu zagadnieñ zwiåzanych z rolnictwem. Robi wraz z ºonå tÆumaczenia artyku-
Æów fachowych z czasopism niemieckich, francuskich i rosyjskich. Utrzymuje ºywy
kontakt z mÆodzieºå, dla której byÆ autorytetem. Pomimo malejåcych siÆ, nadal poluje
z wielkim zamiÆowaniem. Duºo czasu po¥wiæca KoÆu £owieckiemu.

B. Z. ceni wysoko tradycje rodzinne. Archiwa, dotyczåce  historii rodu zginæÆy
w Raczkiewiczach w czasie I wojny ¥wiatowej. Nieliczne, które ocalaÆy, zginæÆy w Opo-
lu w czasie II wojny ¥wiatowej. B. Z. wraz z ºonå prowadzå dÆugie i wnikliwe poszuki-
wania potrzebnych materiaÆów. Opracowuje ºyciorysy. Gromadzi je skrzætnie, aby prze-
kazaì piækne karty, zapisane przez przodków: udziaÆ w wojnach napoleoñskich, Krzyº
Virtuti Militari za bitwæ pod Zieleñcami, Legiæ Honorowå za bitwæ pod Lipskiem. Potem
udziaÆ w powstaniu listopadowym, udziaÆ w powstaniu styczniowym i zsyÆki na Sybir.
Skrzætnie wyszukuje i gromadzi spu¥ciznæ literackå i artystycznå po swoim stryjecznym
dziadku BronisÆawie Z., literacie i dziaÆaczu spoÆecznym, zesÆanym na Sybir za udziaÆ
w powstaniu 1863. Szuka w antykwariatach ksiåºek jego pióra i sztychów, odbitych
z wykonanych przez niego w Karagandzie miedziorytów, które wracajåc z zesÆania za-
braÆ ze sobå do Paryºa, dokåd musiaÆ emigrowaì. Pisze wspomnienia. WkÆada w to masæ
pracy i trudu. Obejmujå one caÆe niemal jego ºycie na ok. 600 stronach maszynopisu.
Wspomnienia te zostaÆy juº po ¥mierci autora przez jego ºonæ z wielkim pietyzmem
uporzådkowane, przepisane i zÆoºone w Bibliotece im. Ossoliñskich we WrocÆawiu
i w Bibliotece Narodowej w Warszawie. „Wspomnienia” dedykowane zostaÆy Andrzejo-
wi Z., ukochanemu bratankowi i wychowankowi. B. Z. byÆ czÆowiekiem nieugiætym
w swoich zasadach moralnych i etycznych. Nigdy nie zszedÆ z drogi prawdy. GÆæboko
wierzåcy, goråcy patriota, usiÆowaÆ zawsze speÆniì jak najlepiej to, co uwaºaÆ za swój
obowiåzek.

ZmarÆ na zawaÆ serca w Warszawie. Pochowany zostaÆ na cmentarzu parafialnym
w Milanówku w grobie swej ciotki Olimpii z UzÆowskich WoyniÆÆowiczowej, od której
niegdy¥ otrzymaÆ maj. Borki.
Dok.: Aftanazy, MateriaÆy, t. II; Pamiætniki i dokumentacja rodzinna zÆoºona w Bibliotece Narodowej w War-
szawie i Ossolineum we WrocÆawiu.

Gabriela Zaleska

ZALESKA GABRIELA  z JELEÑSKICH (22.05.1905 – 27.12.1992), wÆ. maj. Opol
(pow. Drohiczyn Poleski). Córka Józefa Jeleñskiego h. Korczak odm. i ⇒ Marii z Koñ-
czów h. Ogoñczyk.

Rodzeñstwo: 1) → Maria Erdmanowa (1902– 1982); 2) ⇒ Kazimierz (1903–1943);
3) PaweÆ (1907–1923); 4) → Teresa Domañska (ur. 1910); 5) → Jadwiga Mielºyñska
(ur. 1916).

Dzieciñstwo i wczesnå mÆodo¥ì spædziÆa w maj. rodzinnych Glinciszki i Opol, a okres
I wojny ¥wiatowej w Opolu. Po wojnie przez 3 lata kontynuowaÆa naukæ, mieszkajåc
w Wilnie u swej babci, matki ojca Marii z Jeleñskich MieczysÆawowej Jeleñskiej (1850–
1941), zmarÆej w drodze na Syberiæ.
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G. Z. dn. 2.09.1930 po¥lubiÆa → BogusÆawa Zaleskiego (1899–1981) i w ramach
dziaÆów rodzinnych otrzymaÆa maj. Opol na Polesiu (ok. 500 ha). Pod kierunkiem
Zaleskich maj. staÆ siæ wkrótce wzorowym gospodarstwem.

W sierpniu 1939 BogusÆaw Z. zostaÆ zmobilizowany. OdbywaÆ kampaniæ wrze¥niowå
w 26 p. uÆ., dostaÆ siæ do niewoli niemieckiej. G. Z. po wkroczeniu 17.09. wojsk
sowieckich do Polski opu¥ciÆa natychmiast Opol wraz z caÆå rodzinå, skÆadajåcå siæ
z 8 osób. Po dÆugiej, peÆnej trudów i zagroºeñ wædrówce koñmi i szczæ¥liwym przybyciu
do zamkniætej juº wówczas granicy na Bugu, dotarli wszyscy do NaÆæczowa k. Lublina.
Gdy skoñczyÆy siæ niepowodzeniem jej starania o uwolnienie mæºa z niemieckiego
obozu przej¥ciowego w Kielcach, zamieszkaÆa z rodzinå w NaÆæczowie.

Po zajæciu Polesia przez Niemców G. Z., pomimo wielu niebezpieczeñstw przekro-
czyÆa nielegalnie granicæ pomiædzy GG a Ostlandem, dotarÆa do Opola i otrzymaÆa od
wÆadz niemieckich nominacjæ na stanowisko administratora. ObjæÆa w Opolu rzådy
i zaczæÆa z trudem odbudowywaì zdewastowane gos-
podarstwo. WysyÆaÆa paczki ºywno¥ciowe dla 10 ofi-
cerów w oflagu, w którym znajdowaÆ siæ jej måº oraz
pomoc finansowå dla rodziny pozostajåcej w GG. Wa-
runki bezpieczeñstwa w maj. Opol zaczæÆy siæ stopnio-
wo pogarszaì. Partyzantka sowiecka aktywizowaÆa siæ
coraz bardziej. Maj., jako waºny gospodarczo, otrzy-
maÆ ochronæ wojskowå. Pomimo tego akcja partyzan-
tów nie ustaÆa. Pewnego dnia z pastwiska zabrane zostaÆo
i zapædzone na odlegÆe „grondy” na bÆotach stado ok. 80
krów, innym razem zabrane zostaÆy konie, orzåce na
polu; na transport spirytusu z gorzelni, dostarczanego
do stacji Janów Poleski, ubezpieczony wojskowå
ochronå niemieckå, przygotowany zostaÆ w lesie na-
pad. Partyzanci, ukryci na drzewach otworzyli ogieñ
— wszyscy Niemcy zginæli. G. Z., nie doceniajåc gro-
ºåcego jej w kaºdej chwili niebezpieczeñstwa, jeªdziÆa
nieraz sama na lustracje lasów, pól i stawów rybnych.
Poniewaº w kaºdej chwili groziÆ napad partyzantki sowieckiej, dwór wraz z caÆym
podwórzem gospodarczym i parkiem zostaÆy naokoÆo przez Niemców zaminowane. Gdy
warunki bezpieczeñstwa stawaÆy siæ coraz gorsze, Niemcy nie chcåc nadal naraºaì swych
ºoÆnierzy, zaståpili ich oddziaÆem Ukraiñców, peÆniåcych sÆuºbæ w wojsku niemieckim.
Dalsze pozostawanie w Opolu staÆo siæ niemoºliwe. G. Z. wraz z kuzynkå Janinå Zadar-
nowskå oraz jej mæºem Janem przybyÆym znacznie póªniej do Opola wyjechaÆa z wyco-
fujåcym siæ oddziaÆem niemieckim do Piñska i dalej do Brze¥cia, gdzie wÆadze ogÆosiÆy,
aby kaºdy fachowiec zgÆaszaÆ siæ na przymusowe roboty do Niemiec. Wobec groºåcego
niebezpieczeñstwa wywózki, wrócili do Piñska. Wojska sowieckie nadciågnæÆy coraz
bliºej. G. Z. i jej towarzyszom udaÆo siæ dostaì do ciæºarówki jednego z ostatnich
wycofujåcych siæ oddziaÆów niemieckich i przedostaì siæ do GG. G. Z. dostaÆa pracæ
w Nowym Targu w Oddziale Krakowskiej Izby Rolniczej. MieszkaÆa w chacie góralskiej
pod miastem. ZbliºaÆ siæ koniec wojny i odwrót Niemców. UstaÆa praca we wszystkich
instytucjach i urzædach. G. Z., zgodnie z planem ustalonym zawczasu listownie ze swym
mæºem, pojechaÆa do Zakopanego, gdzie przebywaÆa jej te¥ciowa ze swå najmÆodszå
córkå Barbarå Moniczewskå oraz 6-letnim Andrzejem Z. (synem Teresy z Jeleñskich 3ov.
→ Domañskiej (ur. 1910) i → WacÆawa Zaleskiego (?–1940?)). Po peÆnym napiæcia

Gabriela Zaleska
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oczekiwaniu powróciÆ måº BogusÆaw Zaleski. Wkrótce potem wyruszyÆ na tzw. Ziemie
Odzyskane, aby znaleªì zatrudnienie w rolnictwie.

G. Z. rozpoczæÆa pracæ w Gdañskiej Izbie Rolniczej. MusiaÆa jednak opu¥ciì Wybrze-
ºe, gdyº måº jej zwiåzany byÆ z pokazowym procesem W. Maringe’a. Zalescy wyjechali
do Bydgoszczy wraz z 7–letnim synem swej siostry Teresy i nieºyjåcego WacÆawa Z.,
brata mæºa, Andrzejem, który odtåd dzieliì bædzie losy rodziny i towarzyszyì im bædzie
w nieÆatwym ºyciu. Ze wzglædu na antyziemiañskå nagonkæ prowadzonå przez wÆadze,
Zalescy zmuszeni byli porzuciì Bydgoszcz. Osiedlili siæ w Milanówku, a nastæpnie
w Brwinowie, gdzie G. Z. zmarÆa.

Gabriela Zaleska (red.)

ZALESKI WAC£AW h. Lubicz (?–1940?), administrator maj. ziemskich. Syn → Broni-
sÆawa (1863–1938) i Janiny z Korkozowiczów h. Sas. Ur. w maj. Raczkiewicze (pow. sÆucki).

AdministrowaÆ maj. RadziwiÆÆmonty, poÆoºonym w såsiedztwie Jelenpola. Po ¥mierci
Witolda Goreckiego po¥lubiÆ Teresæ z Jeleñskich (zob. → Teresa Domañska) i razem
z ºonå zamieszkaÆ w Jelenpolu. Pod ich kierownictwem gospodarka rozwijaÆa siæ bardzo
pomy¥lnie. W 1939 zawiadomiony przez Korpus Ochrony Pogranicza o przekroczeniu
granicy przez Armiæ Czerwonå wyjechaÆ natychmiast wraz z rodzinå z maj. Spotkali siæ
z bratem BronisÆawem i razem dotarli do maj. Dunajczyce. Przy oddawaniu na rozkaz
NKWD broni zostajå aresztowani i uwiæzieni. Dalszy jego los jest nieznany.

Dzieci: 1) Szymon ( ur. i zm. 1936); 2) Andrzej (ur. 1938); 3) Maria (ur. 1939).

Gabriela Zaleska

ZIELIÑSKI BOLES£AW h. CioÆek (1875–10.04.1937), wÆ. maj. Gradów w pow.
sochaczewskim. Syn Juliusza (zm. 1879 Grabowie) i Wiktorii z Kretkowskich (zm. 1922
w Warszawie).

Gradów byÆ w pierwszej poÆowie XIX w. wÆasno¥ciå rodziny £åczyñskich (z pow.
gostyñskiego), którzy sprzedali go bankierowi Salmanowi Jakubowskiemu. Od niego
nabyÆ Gradów w 1860 Józef Zieliñski z maj. Katarzyna k. Przedcza dla swego syna
Juliusza, ojca B. Z.

Matka BolesÆawa byÆa wÆ. maj. Gradówek (graniczåcego z Gradowem), który wcho-
dziÆ poprzednio w skÆad dóbr Guzów, naleºåcych do £ubieñskich (póªniej do Sobañ-
skich). Gradówek nabyÆ Emilian Kretkowski (z maj. Baruchowo w pow. wÆocÆawskim)
jako posag dla córki Wiktorii (póªniej Zieliñskiej).

B. Z. ukoñczyÆ polskie, prywatne gimn. Wojciecha Górskiego w Warszawie. Wyºsze
studia rolnicze odbyÆ w Czechach w Wyºszej Szkole Rolniczej w Taborze, a póªniej rocznå
praktykæ rolniczå w Poznañskiem; nastæpnie objåÆ zarzåd maj. Gradów. Obszar Gradowa
(z Gradówkiem) wynosiÆ ok. 940 ha. Maj. posiadaÆ duºå gorzelniæ z rektyfikacjå, która
przerabiaÆa surówkæ wÆasnå i z kilku innych maj. B. Z. dokonaÆ w Gradowie wielu powaºnych
inwestycji. W okresie do I wojny ¥wiatowej przebudowaÆ caÆy maj., wymieniÆ zabudowania
drewniane na murowane. Wszædzie panowaÆ Æad i porzådek. W 1915 front niemiecko–rosyjski
nad Bzurå i Rawkå zatrzymaÆ siæ na blisko rok, a Gradów znalazÆ siæ na linii okopów. Nie
byÆo wprawdzie wiækszych bombardowañ, zostaÆa jedynie zniszczona gorzelnia i desty-
larnia. Wszystkie budynki zostaÆy pozbawione dachów i czæ¥ci drewnianych, które zuºyto do
budowy okopów. W ten sposób naståpiÆa zupeÆna ruina zabudowy maj. Na budowæ okopów
wyciæto równieº las, a pola zostaÆy zryte gÆæbokimi rowami. Wojsko zniszczyÆo i zrabowaÆo
inwentarz martwy oraz zarekwirowaÆo duºå czæ¥ì inwentarza ºywego. W tym stanie
rzeczy, po zaprzestaniu dziaÆañ wojennych, B. Z. podjåÆ decyzjæ, aby przez czæ¥ciowå
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sprzedaº ziemi i parcelacjæ uzyskaì ¥rodki na odbudowæ gospodarki. Do realizacji tej
decyzji przyståpiÆ w koñcu 1918. Nie przewidziaÆ jednak, jak wielu ludzi w tamtym
czasie, dewaluacji pieniådza. Uzyskane za sprzedanå ziemiæ pieniådze straciÆy zupeÆnie
warto¥ì. Ostatecznie pozostawiÆ sobie 336 ha. Za ostatnie sprzedane grunty, otrzymaÆ juº
nowe zÆote, które przeznaczyÆ na czæ¥ciowå odbudowæ gospodarki.

B. Z. po objæciu Gradowa dziaÆaÆ spoÆecznie w róºnych organizacjach rolniczych. Po
odzyskaniu niepodlegÆo¥ci, dopóki mu zdrowie pozwalaÆo, byÆ czÆonkiem Wydz. Powia-
towego i z jego ramienia zajmowaÆ siæ opiekå spoÆecznå i szkolnictwem elementarnym
w powiecie. ByÆ czÆonkiem ZZ, uczestniczyÆ teº w róºnych akcjach spoÆecznych organi-
zowanych przez ¥rodowisko ziemiañskie. Pod koniec dwudziestolecia zapadÆ powaºnie
na zdrowiu i przekazaÆ administracjæ maj. zarzådcy. Na terenie rozparcelowanych 600 ha
Gradowa powstaÆo 5 wsi: Marysinek, Okopy, Wojenka, Wikcinek i Juliuszówek.

B. Z. zmarÆ w Gradowie.
Oº. z Mariå z Radyszkiewiczów. Dzieci nie mieli.

Ryszard Manteuffel (A. Sz.)

íUROWSKI ROMAN (31.07.1886–04.1943), wÆ. maj. Leszczków w pow. sokalskim.
Inº. budowlany, rolnik, hodowca. Syn StanisÆawa (1841–1906) i Teresy z Konopków
(1858–1952). Ur. w Ulicku–Seretkiewicz (wsch. MaÆopolska).

MiaÆ czworo rodzeñstwa: StanisÆawa Adama, rolnika (1888–1967), Józefa zastæpcæ
prof. historii sztuki na UJ (1892–1936), Agnieszkæ (zm. w dzieciñstwie) i Felicjæ, wielo-
letniå dziaÆaczkæ Ruchu Katolickiego, wspóÆpracowniczkæ kardynaÆa K. WojtyÆy, odzna-
czonå krzyºem Pro Ecclesia et Pontifice (1896–1977).

Maj. Leszczków miaÆ 353 ha, prowadzono tam hodowlæ zarodowego bydÆa rasy
polskiej czerwonej. R. í. byÆ zaÆoºycielem znanej fabryki wÆókienniczej i wytwórni
samodziaÆów weÆnianych „Leszczków”. Wyroby te otrzymywaÆy nagrody na wystawach
w Paryºu (1937) i Nowym Jorku (1939). OdbyÆ studia w Dreªnie. Prezes MaÆopolskie-
go ZZ. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski za wybitnå dziaÆalno¥ì na polu gospo-
darczym. Zwolennik ugody polsko–ukraiñskiej. ByÆ zbieraczem starych sztychów pol-
skich. Zbiór ten, jeden z najwiækszych w Polsce, zostaÆ zrabowany przez gestapo w 1943.

Aresztowany przez gestapo razem z ºonå i trzema córkami w grudniu 1942, zostaÆ
zamordowany w al. Szucha w pierwszych dniach kwietnia 1943.

íonaty z Karolinå Kraiñskå (1891–1981), ¥lub 25.06.1913, córkå Wincentego i Hele-
ny z Szumlañskich.

Dzieci: 1) Wincenty (ur. 1915), abs. WSH, oº. z Annå Larisch, mieszkajå w Kanadzie;
2) Maria Helena (ur. 1916), wiæzieñ obozów Majdanka i Ravensbrück, studiowaÆa w WSH
w Warszawie 1938/1939. Odznaczona srebrnym medalem Szwedzkiego Czerwonego Krzy-
ºa (1946) i zÆotym krzyºem Pro Ecclesia et Pontifice (1986) przez Jana PawÆa II. WyszÆa za
måº za BoºysÆawa Kurowskiego, prawnika. Mieszkajå w Szwecji. Ich dzieci: a) Anna Maria
(ur. 1947), laborantka; b) Roman Maria Olgierd (ur. 1949), mgr historii sztuki UJ, ºonaty
z Elºbietå Mariå Nowinå–Konopkå, mgr. romanistyki UJ; mieszkajå w USA; c) Zofia Maria
Karolina (ur. 1952), agronom, uniw. w Uppsali. WyszÆa za måº za Francisa Markey, doc.
dr. biochemii. Mieszkajå w Szwecji; d) Maria Jadwiga BogumiÆa (ur. 1953), dziennikarka,
wyszÆa za måº za Rolanda Esaiasson. Mieszkajå w Szwecji; 3) StanisÆaw (ur. 1917), agro-
nom, oº. z Annå Heydel; 4) Anna (1922–1943), zm. w obozie koncentracyjnym w Majdan-
ku; 5) Klementyna (ur. 1924), prof. historii sztuki na UJ.
Dok.: Lista.

Maria Kurowska (Red.)
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íYCHLIÑSKI JÓZEF h. Szeliga (1.08.1886–2.11. 1969), wÆ. maj. Kusowo (pow.
bydgoski) i Uzarzewo z fol. ÿwiæcinek (pow. poznañski). Syn Józefa Izydora (4.04.1856–
24.09.1926), dr. praw, wÆ. maj. Modliszewo (pow. gnieªnieñski) i Uzarzewo i Amelii
Graeve h. wÆasnego (27.12.1863–18.05.1947). Ur. w Modliszewie.

J. í. ukoñczyÆ szkoÆæ ¥redniå w Gnieªnie, a nastæpnie wyºsze studia na Wydz. Rolni-
czym w Berlinie. SÆuºbæ wojskowå odbyÆ w wojsku pruskim, a nastæpnie peÆniÆ
(w l. 1916–1917) funkcjæ Kreislandwirta w Garwolinie k. Warszawy.

Od 1913 gospodarowaÆ w maj. Kusowo (ok. 1500 ha), wykupionym z råk niemiec-
kich. W 1928 przeniósÆ siæ do odziedziczonego po ojcu maj. Uzarzewo (ok. 600 ha),
gdzie pozostaÆ do wybuchu II wojny ¥wiatowej. Zgodnie z tradycjå poznañskå maj. nie
ulegÆ dziaÆom rodzinnym, pozostaÆe rodzeñstwo zostaÆo spÆacone.

Jako ceniony gospodarz zostaÆ powoÆany do kierowania przymusowym zarzådem
ordynacji RadziwiÆÆów w Przygodzicach. Przez szereg lat byÆ doradcå w zakresie rolnym
w maj. Iwno (pow. poznañski) Ignacego Mielºyñskiego, Gorazdowo (pow. wrzesiñski)
Józefa íychliñskiego (z Ziemstwa Kredytowego), Twardowo (pow. Kotlin) Kazimierza

íychliñskiego i MiÆosÆaw (pow. wrzesiñski) WÆa-
dysÆawa Ko¥cielskiego. W MiÆosÆawiu byÆ równieº
opiekunem nad administracjå masy spadkowej Ko-
¥cielskich skÆadajåcej siæ z gospodarstwa rolnego
i le¥nego w MiÆosÆawiu i Szelejewie (pow. wrzesiñ-
ski), Biblioteki im. Ko¥cielskich  w  Warszawie
(szczególnie w zakresie wydawniczym) oraz akcji
KanaÆu Sueskiego, odziedziczonych po Seferze Pa-
szy — Ko¥cielskim. Tuº przed wybuchem II wojny
¥wiatowej zaproponowano mu zarzåd pañstwowy
dóbr pszczyñskich. Równocze¥nie peÆniÆ róºne fun-
kcje spoÆeczne jako: radca TKZ w Poznaniu, radca
„Bazaru” w Poznaniu, czÆonek ZZ. Jako prezes KóÆ-
ka Rolniczego w Uzarzewie, po¥wiæciÆ siæ proble-
mowi postæpu rolniczego w gospodarstwach
chÆopskich. MiewaÆ takºe na ten temat audycje ra-
diowe. CieszyÆ siæ opiniå wzorowego gospodarza
i spoÆecznika. W okresie bezrobocia w wyståpie-
niach radiowych inspirowaÆ tworzenie moºliwo¥ci

czasowego zatrudnienia bezrobotnych. W chwili wybuchu II wojny ¥wiatowej, za namo-
wå ºony wyjechaÆ do Poznania i dalej do Warszawy, unikajåc losu innych ziemian
z Poznañskiego. W okresie okupacji hitlerowskiej poczåtkowo przebywaÆ u swego szwa-
gra → Adolfa Dåmbskiego w maj. Kalina Wielka (pow. miechowski), a nastæpnie admi-
nistrowaÆ kolejno w maj. Ropocice (pow. wÆoszczowski) Kazimierza Dzianotty, Klo-
nowie (pow. miechowski) Janusza Zdziechowskiego i Ksiåºu Wielkim (pow. miechow-
ski) Zygmunta Wielopolskiego.

Po zakoñczeniu wojny udaÆ siæ koñmi do Uzarzewa, ale ze wzglædu na sytuacjæ
politycznå zamieszkaÆ poczåtkowo w Sopocie i Poznaniu, szukajåc tam pracy. Ostatecz-
nie osiedliÆ siæ w Olsztynie i podjåÆ pracæ w Biurze Urzådzeñ i Melioracji Rolnych,
póªniej zmienionym na ZakÆad Projektowania i Wdroºeñ Postæpu w Rolnictwie w Ol-
sztynie przy ul. GÆowackiego 6. W ramach swej pracy, m.in. po paªdzierniku 1956
opracowaÆ na zlecenie wÆadz ekspertyzæ i plan rekonstrukcji rolnictwa w Olsztyñskiem.
Po przej¥ciu na emeryturæ, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa, nadal prowadziÆ prace

Józef íychliñski

192

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 



badawcze w oparciu o literaturæ obcå, jako jedyny specjalista znajåcy jæzyki obce na
terenie Olsztyna. KorzystaÆ z biblioteki Wyºszej SzkoÆy Rolniczej w Kortowie i blisko
wspóÆpracowaÆ z tå uczelniå. Odznaczony ZÆotym Krzyºem ZasÆugi w 1959.

ZmarÆ w Olsztynie i pochowany zostaÆ w Uzarzewie w grobowcu rodzinnym.
Po¥lubiÆ (11.07.1916) w Sobieniach (pow. garwoliñski) Izabellæ Jezierskå h. Prus

i Nowina (21.07.1889–5.05.1972), córkæ Franciszka i Wandy z Grabiñskich h. Pomian,
wÆ. maj. Sobienie–Jeziory (pow. garwoliñski).

Ich dzieci: 1) Izabella (ur. i zm. w 1917 r.) (Uzarzew); 2) Maria (ur. 1919 w Poznaniu),
ukoñczyÆa gimn. ss. niepokalanek w Nowym Såczu w 1939. W okresie okupacji hitle-
rowskiej pracowaÆa w Szpitalu Powiatowym w Miechowie, gdzie ukoñczyÆa kurs pielæg-
niarski. Po¥lubiÆa (3.07.1946) w Poznaniu Zbigniewa Porczyñskiego h. Jastrzæbiec, mgr.
Akademii Ekonomicznej w Gdañsku, wÆ. maj. Dåbrówka (pow. bydgoski). Ich córki:
a) Elºbieta (ur. 5.11.1947 w Sopocie), mgr inº. PG, måº Jan Jacek Hejbowicz — ¥lub
26.10.1981 w Gdañsku, b) MaÆgorzata (ur. 18.03.1958 w Gdañsku–Wrzeszczu), mgr
Wydz. Informatyki UG. ÿlub 25.06.1988 w Oslo z Jackiem Zbigniewem FijaÆkowskim.
Ich córka Kinga Izabella (ur. 24.04.1980 w Oslo); 3) Piotr Jerzy (ur. 22.02.1922 w Ku-
sowie, pow. bydgoski). UczæszczaÆ do gimn. im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu,
za¥ maturæ w 1944 zÆoºyÆ w tajnym gimn. w SÆupi (pow. wÆoszczowski). W 1945 udaÆ
siæ do Holandii, gdzie zatrudniony byÆ przy produkcji wyrobów chemicznych w firmie
Tiven. Nastæpnie przeniósÆ siæ do Kanady, w l. 1948–1950 pracowaÆ w firmie T. Ea-
ton Co w Winnipeg jako sprzedawca, w l. 1950–1957 jako Sales Reprezentative. Póªniej
pracowaÆ w Toronto w firmie Mc Guinness Distillers Ltd. na róºnych stanowiskach:
w l. 1960–1967 jako General Sales Manager and Vice President Marketing, a od 1970
jako President International Operations. Przed kilku laty zaÆoºyÆ wÆasnå spóÆkæ, gdzie
peÆni funkcjæ prezesa. Po¥lubiÆ (28.04.1956) Cecyliæ Skarbek–Borowskå h. Abdank. Ich
synowie: a) Andrzej (ur. 1957), abs. Wydz. Stomatologicznego Uniw. w Toronto, po¥lu-
biÆ w 1987 Heather Marie Braniff, ich córka Jenna Lynn (ur. 1987), b) Piotr (ur. 1960),
abs. Wydz. Historii Uniw. w Toronto, po¥lubiÆ Agatæ Ulkowskå w (1990), c) Robert
(ur. 1961), abs. Uniw. w Kalifornii.
Dok.: Korespondencja, wspomnienia rodzinne i archiwum rodzinne.

Amelia Duninowa

Dwór w Uzarzewie
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Wykaz ºyciorysów zamieszczonych

w 1, 2, 3, 4, 5 i 6 czæ¥ci sÆownika

Andrychiewicz W³adys³aw (3)
Andrzeykowicz Buttowt– Henryk

Konstanty (1)
Archutowski Roman (5)
Arkuszewska Zofia Julia (1)
Arkuszewski Antoni (6)
Arkuszewski Jan Teofil (2)
Arkuszewski Kazimierz Józef (1, uzup.)
Arkuszewski Leszek Henryk Grzegorz (2)
Arkuszewski Marian Antoni (1, uzup.)
Arkuszewski Mieczys³aw Grzegorz (2)
Arkuszewski Stanis³aw (1)
Aubracht–Pr¹dzyñski Andrzej (6)
Aubracht–Pr¹dzyñski Lucjan (6)
Bacciarelli Cezary (5)
Bacciarelli Kazimierz (5)
Baehr Marian (2)
Bagieñska Izabella Maria z Soko³owskich (3)
Bagieñski Wiktor Wincenty (2)
Bagniewski Adolf (1, uzup.)
Bagniewski Andrzej (1)
Bagniewski Dionizy (1)
Bagniewski Jan (1)
Bagniewski Jerzy (1)
Bagniewski Juliusz (1)
Bagniewski Juliusz Celestyn (1, uzup.)
Bagniewski Leon (1, uzup.)
Bagniewski Micha³ (1)
Bagniewski Piotr (1)
Bagniewski Stefan (1)
Bagniewski Tadeusz (1, uzup.)
Barthel de Weydenthal Jan Maria (2)
Bartmañski Andrzej (1)
Bartmañski Kazimierz  (1)
Bartmañski Roman Feliks (1)
Bauerfeind Wac³aw Julian (4)
Bero Zofia z Pszczó³kowskich (4)
Biedrzycki Jan (1)
Bieliñska Maria z Jasieñskich (2)
Bieliñski Adam Antoni (2)
Bieliñski Adam Henryk (3)
Bieliñski Antoni (2)
Bieliñski August Jan (2)
Bilowicz Maria (1)
Bisping Jan Nepomucen (6)
Bisping Kazimierz (1)
Bisping Maria (1)
B³a¿ejewska W³adys³awa z Kie³basiñskich (4)
B³a¿ejewski Hipolit (4)
Bochdan Józef (2)
Bochwic Boles³aw (3)
Bochwic Brunon (3)
Bochwic Czes³aw (3)

Bochwic Florian (3)
Bochwic Jan (3)
Bochwic Jan Otton (3)
Bochwic Lucjusz II (3)
Bochwic Lucjusz III (3)
Bochwic Micha³ (3)
Bochwic Otton (3)
Bochwic Roman (3)
Bochwic Stanis³aw (3)
Bochwic Tadeusz (3)
Bochwic Witold (3)
Bogus³awlewiczowa Janina

z Oskierków (6)
Bogusz Wanda (1)
Bogusz z Ziemblic Edward Franciszek (1)
Bogusz z Ziemblic Franciszek Ksawery (1)
Bogusz z Ziemblic Franciszek Ksawery (1)
Bogusz z Ziemblic Stefania (1)
Boguszewicz Micha³ (1)
Boguszewski Mieczys³aw (4)
Bojanowski Bart³omiej (3)
Bojanowski Ignacy (3)
Bojanowski Ignacy Józef (3)
Bojanowski Jan (1)
Bojanowski Micha³ (1)
Bojanowski Micha³ Ignacy (1)
Bojanowski Stanis³aw (1)
Bojanowski Tadeusz  (1)
Bojanowski Zygmunt (1)
Boski Zdzis³aw (4)
Brandt Helena Augusta z Woyciechowskich

(4)
Breza Edward Fryderyk August Maria

Leon (1, uzup.)
Brykczyñska Maria Marcelina

z D¹mbskich z Lubrañca (6)
Brykczyñski Marcin (6)
Brzeski Adolf (1, uzup.)
Brzeski Edward (1)
Brzeski Erazm (1)
Brzeski Erazm (2)
Brzeski Henryk (1, uzup.)
Brzeski Jan (1)
Brzeski Julian (2)
Brzeski Leon (1, uzup.)
Brzeski Witold Henryk (1, uzup.)
Brzozowski Witold (4)
Brzozowski W³adys³aw Hubert (4)
Budzyñski Wiktor (2)
Bukowiecka Aleksandra z Dzier¿y-

kraj–Morawskich (4)
Bukowiecki Leon (4)
Bukowiecki Mieczys³aw (4)
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Bukowiñski Stanis³aw (4)
Bukowski Jan Nepomucen (1)
Bukowski Jan Rafa³ (1)
Bukowski Karol (1)
Bukowski Tadeusz (1)
Chabowski Leon (4)
Chabowski Wincenty (4)
Chabowski W³adys³aw (4)
Chamski Kazimierz (5)
Ch¹dzyñski Stanis³aw (4)
Ch¹dzyñski W³odzimierz (4)
Che³chowski Stanis³aw (1)
Che³kowski Józef (2)
Che³kowski Marian (2)
Che³kowski Micha³ (2)
Che³kowski Wojciech (2)
Che³micki W³odzimierz (6)
Chlipalski Henryk W³adys³aw (5)
Ch³apowska Anna (1)
Ch³apowska Bronis³awa (1)
Ch³apowska Teofila (1)
Ch³apowski Alfred Stefan Franciszek (2)
Ch³apowski Dezydery Andrzej (1)
Ch³apowski Henryk Stanis³aw (1)
Ch³apowski Jan Wac³aw (1)
Ch³apowski Karol Pawe³ (2)
Ch³apowski Konstanty Hubert (2)
Ch³apowski Maurycy (1)
Ch³apowski Mieczys³aw Pawe³ (2)
Ch³apowski Mieczys³aw Pius (1, uzup.)
Ch³apowski Stanis³aw Jan (1)
Ch³apowski Stanis³aw Ludwik (1)
Ch³apowski Zygmunt Antoni

Franciszek (2)
Ch³apowski Zygmunt Lucjan (1)
Chmielewski Czes³aw  (1, uzup.)
Chrostowski Aleksander (4)
Cichowski Anastazy (6)
Cichowski Henryk (2)
Cichowski Henryk (2)
Cichowski Hipolit (6)
Cichowski Mieczys³aw (2)
Cichowski Roman Marian (4)
Cichowski Seweryn (2)
Cichowski Stanis³aw (6)
Cichowski Zygmunt (2)
Cichowski Zygmunt Gustaw (3)
Cieñski Stanis³aw Franciszek (5)
Cieñski Tadeusz (5)
Cieszkowski Józef (4)
Cieœliñski Zygmunt Walenty (3)
Ciszewski Miros³aw W³odzimierz

Epifaniusz  (1)
Cygañski Ignacy (3)
Cywiñski Andrzej (1)
Cywiñski Stanis³aw  (1)
Cywiñski Stanis³aw (1)

Czaplicki Antoni (3)
Czaplicki Lucjan (3)
Czaplicki Tadeusz (3)
Czarliñski–Schedlin Adam Leon Micha³ (6)
Czarliñski–Schedlin Emil 18
Czarliñski–Schedlin Leon (III) Marian (6)
Czarliñski–Schedlin Leon (6)
Czarnecki Micha³ (6)
Czarnocki Kazimierz (1)
Czarnocki Stefan  (1)
Czarnowska Zofia z Russockich (6)
Czarnowski Feliks (4)
Czarnowski Franciszek (4)
Czarnowski Stanis³aw (6)
Czarnowski Stefan (6)
Czarnowski Teodor (4)
Czecz de Lindenwald Karol (6)
Czekanowski Stanis³aw (6)
Czermiñski Stefan (4)
Czerwiñska Maria z  Grocholskich (2)
Czerwiñski Antoni (5)
Czerwiñski Julian Marian Kazimierz (3)
Czerwiñski Kazimierz Aleksander (2)
Czerwiñski Kazimierz Ignacy (2)
Czerwiñski Stanis³aw (2)
Czerwiñski Zygmunt Julian (2)
Daszewska Anna z Pop³awskich (3)
Daszewska Zofia z Pop³awskich (3)
Daszewski Aleksander Józef (2)
Daszewski Andrzej  (2)
Daszewski Tadeusz Marian (6)
Daszkiewicz Korybut– Dymitr (5)
Daszkiewicz Korybut– Dymitr Andrzej (5)
Daszkiewicz Korybut– Juliusz (5)
Daszkiewicz Korybut– Tadeusz (5)
D¹browska Janina Maria z Wieniawskich (4)
D¹browski Wac³aw (4)
D¹mbska Antonina Maria Zenobia

z ¯ychliñskich (3)
D¹mbski Adolf Cyryl Antoni (3)
D¹mbski Lucjan (5)
D¹mbski Stanis³aw (3)
D¹mbski Stefan (3)
Dembiñska Maria z Micha³owskich (6)
Dembiñski (vel Dêbiñski) Stanis³aw (3)
Descours Wojciech (3)
Deskur Andrzej (2)
Dêbski Mieczys³aw (5)
Dmochowski Jerzy (5)
Dobiecki Artur Stanis³aw Ludwik Antoni (3)
Doboszyñski Ireneusz (5)
Dobrowolska Janina Maria z Klottów (6)
Dobrowolski Boles³aw (6)
Dolañski Henryk (3)
Dolañski Seweryn (3)
Domañska Teresa z Jeleñskich (3)
Domañski Zygmunt (1)
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Donimirski Edward (4)
Doruchowski Adam (2)
Doruchowski Feliks (2)
Doruchowski Jerzy Feliks (2)
Doruchowski Tadeusz (2)
Doruchowski Teodor (2)
Döry Jabbahaza Helena (1)
Dowgia³³o Karol Marian (5)
Dowojno Tadeusz (3)
Drucki–Lubecki Aleksander (3)
Drucki–Lubecki Bogdan Marian (3)
Drucki–Lubecki Hieronim (3)
Drucki–Lubecki Jan Maria (3)
Drucki–Lubecki Ksawery (3)
Dunin ze Skrzynna Józef Stanis³aw

Ludwik (2)
Dunin–Borkowski Henryk (3)
Dworakowski Tadeusz (2)
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 Pop³awskich (3)
Dziewanowski Ignacy Kazimierz (1)
Dziewanowski Micha³ (3)
Dziewanowski Stanis³aw (1)
Dziewanowski Tadeusz (1)
Ekalt Teofil (5)
Ekiert Krystyna z Niecieckich (3)
Erdman Karol (3)
Erdmanowa Maria z Jeleñskich (3)
Fangor Stanis³aw (4)
Fangor Tadeusz (4)
Fiszer Tadeusz (1)
Froelich Stanis³aw Jan (3)
Gabriel Jerzy (2)
Geppert Franciszek Ksawery W³adys³aw (4)
Geppert Helena z Romerów (4)
Glinczyna Zofia z Wodziñskich (5)
Glinka Zygmunt (5)
Gniazdowski Stanis³aw (5)
Gniewosz Aleksander (4)
Gniewosz Aleksander (4)
Gniewosz Helena (4)
Godlewski Gabriel (5)
Godlewski Jan (4)
Godlewski Nepomucen (3)
Godlewski Stanis³aw (4)
Goetzendorf–Grabowski Tadeusz (3)
Gombrowicz Jerzy (5)
Gorski Stefan Micha³ (2)
Gorzeñski–Ostroróg Zbigniew (2)
Goœcicka Antonina ze Star¿a–Majewskich (4)
Goœcicki Kazimierz (4)

Gozimirska El¿bieta z Belinów–Brzozowskich
(6)

Gozimirski Konstanty (6)
Górska Anna z Szembeków  (2)
Górska Helena ze Œwiêcickich (3)
Górska Maria (1, uzup.)
Górska Teresa Maria Antonina

z Plater–Zyberków (3)
Górska Zofia  (2)
Górski Andrzej Jan (3)
Górski Antoni (2)
Górski Antoni (2)
Górski Franciszek (2)
Górski Jan Tadeusz (2)
Górski Józef (2)
Górski Konstanty (3)
Górski Ludwik (2)
Górski Ludwik (2)
Górski Ludwik (3)
Górski Ludwik Kazimierz Antoni

Franciszek (2)
Górski Pawe³ Franciszek Antoni (2)
Górski Pawe³ Stanis³aw Sergiusz

Sebastian (2)
Górski Stanis³aw (2)
Górski Stanis³aw (3)
Górski Stanis³aw Ludwik (2)
Górski Zygmunt Jan Franciszek (4)
Grabianka Antoni (1)
Grabianka Ludwik (1)
Grabianka Miko³aj (1)
Grabianka Seweryn (1)
Grabianka W³adys³aw (1)
Grabiñski Jan Jacek Antoni (5)
Grabiñski Stanis³aw Bohdan Antoni (5)
Grabowski Karol W³adys³aw (5)
Grobicki Aleksander (I) (6)
Grobicki Aleksander (II) (6)
Grobicki Aleksy (6)
Grobicki Andrzej (6)
Grobicki Jakub (6)
Grobicki Miko³aj (I) (6)
Grobicki Miko³aj (II) (6)
Grobicki Miko³aj (III) (6)
Grobicki Stefan (6)
Grobicki Tadeusz (6)
Grocholska Wanda Antonina (2)
Grodzicki Bronis³aw Franciszek (5)
Grodzicki Filip (5)
Grodzicki Jan (5)
Grodzicki Kazimierz (5)
Grodzicki Stanis³aw (6)
Grodzicki Tadeusz (6)
Grodzicki W³odzimierz (5)
Grodziñska Bronis³awa z Arkuszewskich (2)
Grodziñski Adam (2)
Grodziñski Feliks (2)
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Grodziñski Micha³ (2)
Grodziñski W³adys³aw (2)
Grupiñska Janina ze Szweycerów

(Szwejcerów) (4)
Gumiñski Jan (1, uzup.)
Gumiñski Kazimierz (1)
Gumiñski Roman (1)
Gumiñski Stefan (1)
Gutkowski Kazimierz (3)
Gutkowski Kazimierz Maciej (3)
Haack W³odzimierz Hugo (3)
Haczyñska Maria z Bieliñskich (3)
Ha³aczkiewiczowa Julia z Arkuszewskich (5)
Hebda–Suski Julian (6)
Helbich Adam (2)
Helbich Józef (5)
He³czyñski Zygmunt Makary (4)
Hempel Antoni (2)
Hempel Teresa (2)
Hempel Zdzis³aw (2)
Herniczek Jan Wac³aw (2)
Herniczek Kazimierz Franciszek (2)
Herniczek Marian Ignacy Kazimierz (2)
Herniczek Stanis³aw Gaudenty Feliks (2)
Herniczek Sylwester Ignacy (2)
Heydel Wojciech (5)
Holnicki Szulc Józef (6)
Huskowski Stanis³aw (4)
Iliñski–Kaszowski Aleksander (4)
Iwanowska Sabina z Jaczynowskich (6)
Iwanowski Jerzy (6)
Iwanowski Jerzy (6)
Iwanowski Leonard (6)
Iwanowski Stanis³aw (6)
Iwanowski Stefan 63
Iwanowski Tadeusz — Ivanauskas Tadas (6)
Iwanowski Wac³aw (6)
Iwaszkiewicz Irena z Soko³owskich (4)
Iwaszkiewicz Wac³aw (4)
Jagniñski Andrzej (2)
Jagodziñska Halina Zuzanna (2)
Janis³awski Józef (6)
Janis³awski 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 Boles³aw (1)
Janowski Józef (3)
Jarniñski Jan (3)
Jarociñski Witold  (1, uzup.)
Jaruzelski W³adys³aw Miko³aj (3)

Jasieñski Henryk Mieczys³aw Aleksander (1,
uzup.)

Jasieñski Jan Szczepan  (1)
Jasieñski Józef Witalis (5)
Jasieñski Micha³ Karol Henryk (1)
Jasieñski Mieczys³aw Augustyn  (2)
Jasieñski W³adys³aw Józef Ignacy (1)
Jaœkowski Feliks Marcin (4)
Jaworowski Artur (4)
Jeleñska Maria (1, uzup.)
Jeleñski Józef (1)
Jeleñski Kazimierz (1, uzup.)
Jeleñski Olgierd (1)
Jelski Jan (6)
Jelski Jerzy (5)
Jelski Wilhelm (5)
Jelski W³adys³aw (5)
Jêdrzejowicz Adam Ludwik (2)
Jêdrzejowicz Adam Ludwik (3)
Jêdrzejowicz Jan Feliks (2)
Jêdrzejowicz Jan Grzegorz Feliks

Antoni (2)
Jêdrzejowicz Stanis³aw Maria (2)
Jêdrzejowicz–Francis Adam Franciszek (2)
Kalenkiewicz Ignacy (1, uzup.)
Kalenkiewicz Tadeusz (1, uzup.)
Kalinowski Jerzy (1, uzup.)
Kanigowski W³adys³aw Pawe³ (5)
Karczewska Irena z W³odków (4)
Karczewski Zdzis³aw (4)
Karczewski Zdzis³aw Florian (4)
Karpowicz Stefania (4)
Karski Micha³ (2)
Karski Szymon Micha³ (2)
Karszo–Siedlewska Felicja (1, uzup.)
Karszo–Siedlewski Aleksander (1, uzup.)
Karœnicka Maria Wanda z Orzechowskich (2)
Karœnicki–Fundament Antoni (2)
Karœnicki–Fundament Ksawery

Franciszek (2)
Kempner Marian (3)
Kempnerowa Janina ze Stapfów (3)
Kentzer Tadeusz (1)
Kêszycki Zygmunt (5)
Kie³basiñski Apolinary (2)
Kiersnowski Tadeusz (2)
Kiniorska Helena Stanis³awa z Jasieñskich (2)
Kiniorski Marian (2)
Kleszczyñski Bogus³aw (3)
Kleszczyñski Bogus³aw (3)
Kleszczyñski Edward (3)
Kleszczyñski Józef Franciszek (3)
Klott (Kloth) v. Heidenfeld Jan Zenon (6)
K³oczowska Kazimiera z Rykowskich (5)
K³oczowski Adam Juliusz (5)
K³oczowski Eugeniusz Józef Dominik (5)
K³oczowski Piotr Józef (5)
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Komecki Zygmunt (1, uzup.)
Komierowski Roman (5)
Konarski Aleksander Konstanty (4)
Konarski Andrzej (4)
Konarski Jan (2)
Konarski Maksymilian (4)
Konarski Stanis³aw (4)
Konarski Szymon (1)
Konarski Szymon (4)
Koñcza Pawe³ Piotr Juliusz (6)
Kopeæ Tadeusz (1)
Korewa Ignacy (2)
Korewa Onufry (2)
Korewa Tadeusz (2)
Kornacki Jan (4)
Korytko Pawe³ (6)
Kosiñski Bohdan (3)
Kosiñski Ignacy (5)
Kossak Szatkowska Zofia 1ov. Szczucka (6)
Kotkowski Œcibor– Boles³aw (5)
Kotkowski Œcibor– Ignacy (5)
Koz³owski Teodor (4)
Kraiñski Edmund (5)
Kraiñski Wincenty (5)
Krajewski Wac³aw Karol  (2)
Krasiñska Maria Stanis³awa Gertruda

z £êskich (3)
Krasiñski Henryk Piotr (3)
Krassowski Grzmis³aw (1, uzup.)
Kretkowska Maria (1, uzup.)
Kretkowski Antoni Zygmunt (1)
Kretkowski Ignacy Zygmunt W³adys³aw

(1, uzup.)
Kretkowski Jan (1)
Kretkowski Leon (1)
Kretkowski Mieczys³aw (1)
Kretkowski Stanis³aw (1, uzup.)
Kretkowski Stefan Zygmunt (1, uzup.)
Kretkowski W³adys³aw (1)
Krusenstern Karol (1)
Krzeczunowicz Leon (1)
Krzeczunowicz Walerian (2)
Kuczyñski Leon Marian (6)
Kugler Boles³aw  (1)
Kugler Mieczys³aw (1)
Kugler Tadeusz (1)
Ku³akowska Stefania (1)
Kunicki Józef (3)
Kunicki Stanis³aw Antoni (3)
Kurnatowska Seweryna z Lossowów (3)
Kurnatowski Feliks (3)
Kurnatowski Jan Nepomucen (3)
Kurnatowski Stanis³aw (1)
Kuszell Kazimierz Teodor (1)
Kuszell Ró¿a Maria (1)
Kuszell Wac³aw Kazimierz (1)

Kwiatkiewicz Zygmunt Marian Józef
Dominik (5)

Lamezan–Salins Irena Martyna (2)
Lasocki Marian (3)
Lasocki Roman (3)
Laudowicz Bronis³aw Marian (6)
Laudowicz Józef (6)
Laudowicz Marian Micha³ (6)
Laudowicz Micha³ (6)
Leitgeber Czes³aw Kazimierz (1)
Leopold Antoni Adam (4)
Leopold Stanis³aw (4)
Leszczyñski Zygmunt (5)
Lewicka Maria z Dziekoñskich (4)
Lewicki Adam (4)
Lewicki Antoni (4)
Lewicki Edward (4)
Lewicki Kazimierz (4)
Lewicki Stanis³aw (4)
Lewicki Tadeusz (4)
Lipiñski Erazm Fortunat (4)
Lipiñski Stanis³aw (5)
Lossow Józef (5)
Lossow–Niemojowski Aleksander (5)
Lutostañski Wac³aw W³adys³aw (4)
Lutostañski W³adys³aw (4)
£astowiecki Adam (4)
£astowiecki Antoni (4)
£astowiecki Franciszek (4)
£astowiecki Kazimierz (4)
£astowiecki Piotr (4)
£êski Hilary (5)
£êski W³odzimierz Marian (5)
£osiowa Krystyna z Konarskich (4)
£oœ Adam Jan Nepomucen (4)
£oœ Stanis³aw (5)
£oœ W³odzimierz Adam (5)
£uniewski Adam Miko³aj (1, uzup.)
£uniewski Gabriel (3)
£uniewski Jan Szczepan (3)
£uniewski Jerzy Andrzej (3)
£uniewski Ludomir Marian (3)
£uniewski Stanis³aw Cyryl (3)
Madeyski Jan Walery (2)
Majlert Henryk Norbert (4)
Majlert Jan (4)
Majlert Witold (4)
Majlert Witold Henryk (4)
Majlert Zdzis³aw Teodor (4)
Makowski Aleksander (5)
Makulec Jan Leon (5)
Malczewska Skarbek– Antonina ze

Sczanieckich (5)
Malczewski Skarbek– Stanis³aw (5)
Manteuffel–Szoege Józef Gustaw

Ignacy (3)
Marcinkowski Juliusz (6)
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Marcinkowski Zdzis³aw (6)
Maringe Leonard Witold Stanis³aw (3)
Maringe Tadeusz (5)
Marylski–£uszczewski Antoni Eustachy (5)
Matlakowski W³adys³aw Kiejstut (3)
Mazaraki Aleksander (2)
Meylert Wilhelm Karol Henryk (4)
Mieczkowski Edward (1)
Mieczkowski Ignacy (1)
Mieczkowski Józef (1)
Mieczkowski Stanis³aw (1)
Mieczkowski Stefan (1)
Mieczkowski Wac³aw (1)
Mieczkowski W³adys³aw (1)
Mielêcki Zygmunt (5)
Miel¿yñska Jadwiga z Jeleñskich (3)
Mienicki Wincenty (5)
Miku£owski–Pomorski Stanis³aw (6)
Miku³owski–Pomorski Tadeusz Antoni (4)
Milewska Jadwiga z Che³chowskich (6)
Milewski Jakub Tymoteusz (6)
Milewski Józef Antoni (6)
Milewski Stanis³aw Miko³aj (6)
Milewski Ziemowit Kazimierz (6)
Mineyko Józef (6)
Minja Antoni (5)
Minja Jaros³aw (5)
Mlicka Jarmu³t Józefa

z Trzebiñskich 102
Modzelewska Wanda z Grabowskich (3)
Modzelewski Marian (3)
Morawski Dzier¿ykray– Jan (6)
Morawski Dzier¿ykray– Kajetan (6)
Morawski Dzier¿ykray– Stanis³aw Kostka (6)
Morawski Dzier¿ykray– Tadeusz (6)
Morzycki Lucjan (3)
Moszoro Miko³aj (3)
Moszyñski Ambro¿y Stanis³aw (1)
Moszyñski Emilian Piotr (1)
Moszyñski Jan (1)
Moszyñski Jan Florian (1)
Moszyñski Remigiusz Józef (1)
Mycielska Zofia z Karskich (5)
Mycielski Jan Zygmunt (3)
Mycielski Ludwik (5)
Mycielski Micha³ Ludwik Teodor (5)
Myszkowski Jerzy (6)
Myszkowski Ludwik (6)
Myszkowski Stanis³aw (6)
Myszkowski Tadeusz (6)
Nieciecki Ludwik (5)
Nieciecki Stanis³aw (5)
Niegolewska Wanda (1, uzup.)
Niegolewski Andrzej (1, uzup.)
Niegolewski Kazimierz (5)
Niegolewski Maciej (5)
Niegolewski Stanis³aw (5)

Niegolewski Zygmunt (5)
Niemira Bogdan Maciej (1)
Niemira Zofia (1)
Niemirycz Stanis³aw (5)
Nieniewski Ludwik (5)
Niezabitowska Anna z Froelichów (3)
Nowacki Stanis³aw (5)
Obertyñska Beata Wanda Kornelia Anna

z Wolskich (3)
Obertyñski na Obertynie Józef Hipolit

Leopold  (1)
Obertyñski na Obertynie Kazimierz Adam Fe-

liks  (1)
Obertyñski Zdzis³aw Marian (3)
Okulicz Aleksander (5)
Okulicz Romuald (5)
Olizar Urszula z Andrychiewiczów (3)
Olizar W³adys³aw (3)
Olizar W³odzimierz Marian (3)
Olszowski Stefan Zygmunt (1, uzup.)
Oppeln–Bronikowski Bronis³aw (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 ¯órawskich (3)
Orzeszkowski Mieczys³aw (3)
Orzeszkowski Wincenty Stanis³aw (3)
Oskierka Olgierd (5)
Ostrowski Micha³ (3)
Ostrowski Micha³ Rajmund (3)
Osuchowski Arkadiusz Gustaw (1)
Oœnia³owski Woyna– Gustaw (5)
Otocki Felicjan (5)
Padlewski Skorupka– Józef August (5)
Padlewski Skorupka– Józef Tomasz (5)
Padlewski Skorupka– Piotr Tomasz (5)
Padlewski Skorupka– Stanis³aw (5)
Padlewski Skorupka– Szymon Tytus (5)
Padlewski Skorupka– Zygmunt (5)
Papara Budzisz Kazimierz (4)
Paw³owska Emilia (1, uzup.)
Paw³owska Janina (1)
P¹gowski Stanis³aw Kazimierz (3)
P¹gowski Wiktor (5)
P¹gowski Zygmunt Boles³aw (3)
Petrozolin Jan (1, uzup.)
Piasecki Adam (2)
Piasecki Antoni (2)
Piasecki Zygmunt (5)
Piaszczyñski Kazimierz (4)
Piaszczyñski Wac³aw (4)
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Pieni¹¿ek Odrow¹¿– Ludwik Stanis³aw (5)
Pieni¹¿ek Odrow¹¿– Wojciech Stanis³aw

Micha³ (5)
Pietraszewska Maria (1, uzup.)
Pietraszewski Tadeusz (1)
Piniñski Stanis³aw Antym (3)
Piórkowska Zofia z Puchalskich (4)
Piórkowski Edward (4)
Piwnicki Alfred (6)
P³oska Maria (1)
P³oski Eugeniusz Stanis³aw (1, uzup.)
P³oski Kazimierz (1)
P³oski W³adys³aw (1)
Podczaska Helena Maria z Bagieñskich (3)
Podczaski Feliks Stanis³aw (3)
Podczaski Józef (3)
Podczaski Mieczys³aw (3)
Podczaski Zygmunt (3)
Podhorski Boles³aw (6)
Podhorski Józef Jan (6)
Podleska Anna z Jordan–Rozwadowskich (4)
Podleski Leon Edward (4)
Podlodowski Kazimierz (5)
Pop³awska Maria z Daszewskich (5)
Pop³awski Stanis³aw (5)
Potocki Piotr (6)
Potworowski Jan Adam Maksymilian (4)
Potworowski Jan Józef Zygmunt (4)
Potworowski Tadeusz (4)
PoŸniak Karol (5)
PoŸniak Maria ze Œwie¿yñskich (5)
Pracki Lucjan (4)
Pr¹dzyñski Stanis³aw (6)
Prüffer Bronis³aw (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 W³adys³aw Aleksander (4)
Przanowski Adam (6)
Przedpe³ski Bronis³aw (6)
Przedpe³ski Tadeusz (6)
Przedpe³ski Wac³aw (6)
Przedpe³ski W³adys³aw (6)
Przedpe³ski Zygmunt (6)
Przesmycki Tadeusz (2)
Przy³êcki Boles³aw (4)
Przy³êcki Tadeusz (4)
Przy³êcki Tadeusz Pawe³ (4)
Pszczó³kowski Jan (4)
Pszczó³kowski Józef (4)
Puzyna Leon Roman Longinus (1, uzup.)
Puzyna Stanis³aw Roman Marian (1)
Puzyna Zofia Maria Anna (1)

Radziwi³³ Maciej (5)
Radziwi³³ Micha³ Karol Maria Józef (2)
Ramu³t Baldwin– Feliks (1, uzup.)
Rataj W³adys³awa z Czarneckich (6)
Rdu³towska Jadwiga z Bochwiców (6)
Rdu³towski Kazimierz (6)
Rdu³towski Konstanty Piotr (6)
Rdu³towski Stefan (6)
Reszke (de Reszke) Edward August (1)
Reszke (de Reszke, Di Reschi) Jan

Mieczys³aw (1)
Rey Stanis³aw Maria Hubert (1, uzup.)
Robakiewicz W³adys³aw (1)
Rogowski Jan (6)
Roguski Eugeniusz Adam (6)
Roguski Henryk Franciszek (6)
Roguski Kazimierz (6)
Romer Stefan Józef (6)
Rossmann Ludwik Wilhelm (1)
Rostworowska Zofia (Zula) z Mycielskich (6)
Rostworowski Antoni (6)
Rostworowski Jan (6)
Rostworowski Kazimierz Antoni (6)
Rostworowski Roman (6)
Rozwadowska Helena z Saryusz–Stokowskich

(5)
Ró¿ycki Bogdan (5)
Ró¿ycki Edward Samuel Andrzej (3)
Ró¿ycki Franciszek Edward (5)
Ró¿ycki Henryk Erazm (1)
Ró¿ycki Henryk Juliusz Konstanty (1)
Ró¿ycki Jerzy Erazm Samuel (1)
Ró¿ycki Stanis³aw (3)
Ró¿ycki Tadeusz 162
Rubczyñski Józef (1)
Rubczyñski Roch Ernest (1)
Rudowska Danuta Zofia z Mieczkowskich (5)
Rudowski Jan (5)
Rudowski Micha³ (2, 5)
Rudowski Tadeusz (2)
Rudowski Wac³aw Ignacy W³adys³aw (2)
Rudziñski Andrzej (1)
Rudziñski Edward  (1)
Rudziñski Marian (1)
Rudziñski Oskar (1)
Rudzki Teofil Adria³aw (6)
Rupniewski Stefan (5)
Rutkowski Kazimierz (6)
Rutkowski Mieczys³aw (1, uzup.)
Rutkowski Walerian Kazimierz (1)
Rutkowski W³adys³aw (1)
Rykowski Stanis³aw (5)
Rymsza Edward (2)
Rymsza Maria (2)
Rymsza Roman (2)
Rymsza Wac³aw (2)
Rzyska Maria z Kaszubskich (6)
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Sakowicz Jaros³aw (6)
Samp³awski Stanis³aw Adam (4)
Saryusz–Stokowski Bogus³aw (3)
Saryusz–Stokowski Mieczys³aw (3)
Schütz Adolf Ludwik (6)
Sczaniecki Józef Maria Maciej  (1)
Serwatowski Teodor Alfred (2)
Serwatowski W³adys³aw Józef Ignacy (2)
Siemieñski Jacek (4)
Siemieñski Leon (4)
Siemieñski Leonard (4)
Siemieñski W³adys³aw (4)
Siudowski Konrad (2)
Skarbek–Borowski Józef (3)
Skarbek–Borowski Wac³aw Antoni (3)
Skarbek–Borowski W³odzimierz Ignacy (3)
Skar¿yñski Zdzis³aw (5)
Skinderowa Helena z Iwanowskich (6)
Skirmunt Boles³aw (1)
Skotnicki Antoni Leopold (6)
Skotnicki Gustaw (5)
Skotnicki Maksymilian (5)
Skubniewska Marianna Helena

z Ekaltów (5)
Slaska El¿bieta z Grodziñskich (5)
Slaski Jan Stanis³aw (2)
Slaski Jan Stanis³aw Maria (2)
Slaski Jerzy (2)
Slaski Juliusz (2)
Slaski Juliusz Joachim (2)
Slaski Kazimierz (2)
Slaski Ludwik (2)
Slaski Ludwik Maurycy (2)
Slaski Stanis³aw (2)
Slaski Witold (2)
Slaski W³adys³aw Jakub (2)
S³awiñski Jan Wawrzyniec (5)
S³awiñski Tadeusz Leon (5)
Smorczewski Marek Kazimierz Antoni (1)
Smorczewski W³adys³aw (1)
Sobañski Sobies³aw Stanis³aw (1, uzup.)
Soroko Karol (5)
Stadnicki Adam Zbigniew Leon (2)
Stolzman Adam (5)
Strzembosz Wac³aw Marian (6)
Suchecki Andrzej (5)
Sulikowski Adam Stanis³aw Czes³aw (1)
Sulikowski Karol (1, uzup.)
Sulikowski Karol Aleksander (1)
Su³owski Gustaw Tomasz (6)
Sumiñska–Grotowska Helena (6)
Szablowski Izydor (5)
Szalewicz W³adys³aw (1, uzup.)
Szczepañski Mieczys³aw Piotr (5)
Szczepañski Tomasz (5)
Szczepkowski Aleksander Miko³aj  (1)
Szczepkowski Ludwik (1)

Szczepkowski W³adys³aw Marek  (1)
Szempliñska Maria (1)
Szempliñski Antoni (1)
Szrzedziñski Józef (2)
Szweycer (Szwejcer) Janusz Wincenty Piotr

(4)
Szweycer (Szwejcer) Maria Benigna

Antonilla z Ko¿uchowskich (4)
Szweycer (Szwejcer) Micha³ Teofil Adam (4)
Œlaski  Roman (1, uzup.)
Œliwiñski Antoni (6)
Œliwiñski Józef (6)
Œliwiñski Stefan (6)
Œwie¿yñska  Helena z Jaxa–Konarskich (3)
Œwie¿yñski Franciszek (3)
Œwie¿yñski Józef (3)
Œwie¿yñski Kazimierz (3)
Œwie¿yñski W³adys³aw (3)
Œwiêcicki Henryk 181
Tabaczyñski Tadeusz (6)
Taczanowski Jan (6)
Targowski Józef (6)
Tarnowski Tadeusz (6)
Thiel Stanis³aw Lucjan (5)
To³³oczko Teodor (3)
Treutler W³adys³aw Ryszard (6)
Trzecieski Jan Wojciech (6)
Turnau Jerzy (3)
Turnau Stanis³aw (3)
Turno Jan Kazimierz (6)
Turno Jan Marek (6)
Ujejski Roman (1)
Walewska Colonna– Maria Sylwia

z KuŸnickich (5)
Walewski Colonna– Aleksander Bronis³aw (5)
Wañkowicz Karol Tadeusz (3)
Waœniewski Edward (1)
Waœniewski Ludwik (5)
Wessel Stanis³aw 197
Wielowieyski Adam Jan Nepomucen (4)
Wielowieyski Józef (4)
Wielowieyski Stefan (4)
Wielowieyski Zbigniew Jan Nepomucen (4)
Wieniawski Antoni (4)
Wierzbicka Amalia ze Skarbek–Bia³o-

brzeskich (5)
Wilski Stanis³aw (2)
Wilski Zbigniew Aleksander  (2)
Winnicki Bogdan Tomasz (2)
Winnicki Tomasz Sylwester (2)
Wiñcza Oskar (5)
Wiszniewska Teresa z Kraiñskich (3)
Wiszniewski Maria Ludwik B³a¿ej (3)
W³adyczañski Emanuel (4)
W³adyczañski Mi³os³aw (4)
W³odek Boles³aw Arnold (3)
W³odek Jan Zdzis³aw (3)

234

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 



W³odek Józef (5)
W³odek Roman Jan (3)
W³odek Roman Ludwik (3)
W³odek Stanis³aw (5)
W³odek Stanis³aw Adam Antoni (6)
W³odek Stanis³aw Tomasz (5)
W³odek Wojciech Józef (5)
W³odek Zdzis³aw Aureli (3)
W³odek Zdzis³aw Roman (3)
W³odkowa Albina z Goetz–Okocimskich (3)
W³odkowa Janina z Kozickich (5)
W³odkowa Maria Zofia ze Straszewskich (3)
W³odkowa Zofia Albina z bar. Goetz– –Oko-

cimskich (4)
Wojewódzka Maria (1, uzup.)
Wolañski Franciszek Maurycy (2)
Wolañski W³adys³aw Maurycy (2)
Wolski Eustachy Zygmunt (5)
Wolski Roman Józef (5)
Wo³kowicka Maria Romana z W³odków (3)
Wo³kowicki Rusi³³o Ignacy (3)
Wo³owski Wojciech (6)
Woyni³³owicz Edward (1)
Wys³ouch Antoni (1)
Wys³ouch Bernard (1)
Wys³ouch Franciszek (1)
Wys³ouch Seweryn (1)
Wys³ouch Stanis³aw (1, uzup.)
Wys³ouch Wiktor (1)
Wysocki Henryk (5)
Wysocki Stanis³aw Karol (5)
Wyszyñska Zofia (1)
Zacharzewska Kirkor– Jadwiga z Dowojnów

(5)
Zakrzewski Edward Wincenty (4)
Zakrzewski Jan Adalbert (4)
Zaleska Gabriela z Jeleñskich (3)
Zaleski Bogus³aw (3)
Zaleski Bronis³aw (3)
Zaleski Lubicz– Piotr (5)
Zaleski Wac³aw (3)
Za³êski Slubicz– Marceli (5)

Za³uski Jan (4)
Za³uski Kazimierz Roch (4)
Zasadzka Halina (1, uzup.)
Zdziarska Anna Kamilla (2)
Zdziarska–Zaleska Maria (2)
Zdziarski Kazimierz Emil Wiktor (2)
Zdziarski Stanis³aw Kazimierz (2)
Zdziarski Zbigniew (2)
Zieleniewski Bogdan Leopold (4)
Zieliñski Boles³aw (3)
Zubrzycki Henryk (6)
Zubrzycki Józef Benedykt (4)
Zubrzycki Józef Feliks (4)
Zubrzycki Julian (6)
Zubrzycki Zygmunt (6)
Zwolski Stanis³aw (4)
¯akowska Jadwiga (1)
¯akowski Wies³aw (1)
¯ó³towska Janina (1)
¯ó³towski (Cieszkowski–¯ó³towski) Pawe³ (4)
¯ó³towski Adam (1)
¯ó³towski Benedykt Sykstus Maria Józef Sew-

eryn (6)
¯ó³towski Henryk (1)
¯ó³towski Jan (1)
¯ó³towski Jerzy (1)
¯ó³towski Juliusz (1)
¯ó³towski Leon (4)
¯ó³towski Marceli Teodor Marek Maria (6)
¯ó³towski Marceli (6)
¯ó³towski Micha³ (1)
¯ó³towski Stanis³aw (4)
¯ó³towski W³adys³aw Leon Jan (4)
¯órawski (vel Jordan — ¯.) Juliusz

Bronis³aw Wiktor (1, uzup.)
¯órawski Tadeusz (4)
¯órawski W³adys³aw (4)
¯urowski Roman (3)
¯ychliñska Wanda Agrypina z Pruskich (5)
¯ychliñski Józef (3)
¯ychliñski Józef Zygmunt (5)
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