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Wprowadzenie

Historia nabiera konkretnego wymiaru dzięki nazwiskom ludzi 
i nazwom miejscowości.1

 Przekazywany do rąk Czytelników tom Rody i rodziny Mazowsza i Pod-
lasia. Źródła do badań genealogicznych z  podtytułem Genealogie rodów i  rodzin 
Mazowsza i Podlasia to kontynuacja rozpoczętego wcześniej cyklu Rody, rodzi-
ny Mazowsza i  Podlasia wydawanego w  serii Archiwalia a  badania regionalne. 
W znacznej części tom ten jest pokłosiem jednej z konferencji naukowych, która 
odbyła się w 2015 roku w Łomży. Obrazuje on kierunek i zakres zaawansowa-
nych w ostatnich latach badań, jest też świadectwem aktywności popularyzator-
skich (sympozja, prelekcje, warsztaty, publikacje), które podjął interdyscyplinarny 
zespół Laboratorium badań nad dziedzictwem kulturowym Mazowsza i Podlasia, 
działający w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów, realizując ko-
lejny projekt finansowany przez MNiSW w ramach programu „DIALOG”. 
 Zespół ten prowadzi szeroko zakrojoną ekscerpcję źródeł rękopiśmien-
nych i  drukowanych, aby stworzyć ogólnie dostępną, monumentalną bazę 
onomastyczną, dokumentującą, zaświadczającą i opisującą dziedzictwo kul-
turowe ziemi łomżyńskiej oraz mazowiecko-podlaskiego pogranicza, obra-
zującą ich tożsamość, m.in. poprzez historię nazwisk i  ich nosicieli. Celem 
tej działalności jest przede wszystkim zgromadzenie w  jednym miejscu 
rozproszonych materiałów źródłowych, które pozwalałyby na identyfikację 
osób i miejsc w kontekście czasu i rozmaitych sytuacji oraz zdarzeń. Nie bez 
znaczenia jest też uwzględnienie walorów źródła i formy, w jakiej utrwalono 
treści, opisujące ludzi i miejsca. Taki rejestr badawczy tworzy swoistą narrację, 
która otwiera ciekawą perspektywę poznania. Jest „opowieścią” dokumental-
ną, odtwarzającą w  specyficzny sposób dzieje osób, społeczności lokalnych, 
m.in. środowisk kulturowych czy zawodowych. Niekiedy tym danym towa-
rzyszy przywołany tekst wspomnienia, czasem jakaś urzędowa informacja, 
porządkując obraz przeszłości oraz dopełniając wiedzę o  minionym czasie 
– ludziach, zdarzeniach i miejscach.
 Zespół badawczy ŁTN im. Wagów w Łomży systematycznie gromadzi 
materiał źródłowy do badań onomastycznych, historycznych, socjologicznych 

1 H.J. Lang, Nazwiska numerów, Warszawa 2006, s. 14.
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i genealogicznych. Nasza baza zawiera m.in. kilkanaście tysięcy nazwisk i kil-
kadziesiąt tysięcy ich nosicieli, opisy miast i miasteczek, wsi, osad i majątków 
z badanego obszaru. Obecnie w naszej dyspozycji znajdują się informacje po-
zyskane m.in. z ksiąg metrykalnych z Łomży (XVII-XIX w.), parafii Wizna 
(XIX w.), Śniadowo i Zambrów, Rutki Kossaki, Kobylin Borzymy (XVII-XIX 
w.), Wysokie Mazowieckie (XVIII-XIX w.), Romany. Próbkę tych materiałów2 
zamieszczono na stronie internetowej: www.name.lomza.pl, gdzie ostatecznie3 
zostanie udostępniony cały Katalog osobowo-miejscowy historycznej ziemi łom-
żyńskiej i pogranicza mazowiecko-podlaskiego jako swego rodzaju onomastykon 
łomżyński. Podjęte działania badawcze, redakcyjne i  popularyzatorskie mają 
na celu m.in. wskazanie potencjału poznawczego, jaki zawiera się w nazwisku 
jako fakcie historycznym, językowym i kulturowym. 
 Antroponimy, stanowiące kanwę systemu nazewniczego, wskazują np. 
na specyfikę łomżyńskich nazw osobowych i ich nosicieli, reprezentują m.in. 
nazwiska charakterystyczne dla mieszkańców Łomży czy gminy Śniadowo 
i są odzwierciedleniem ich potencjału społecznego i kulturowego, a tym sa-
mym zachowanego dziedzictwa. Stanowią one trwały ślad tożsamości ludzi 
i miejsc. Jeśli odniesiemy się do antroponimów jako jednostek językowych 
i swego rodzaju kodów kultury, które także dziś są elementami identyfiku-
jącymi współczesnych potomków dawnych mieszkańców historycznej ziemi 
łomżyńskiej i pogranicza mazowiecko-podlaskiego, żyjących na tym terenie 
w okresie od XV do XIX wieku, to widzimy konkretny obraz społeczeństwa, 
przedstawicieli różnych środowisk, religii czy profesji, a  tym samym docie-
ramy do elementów konstytuujących tożsamość, tradycję i  kulturę regionu, 
a więc jego trwałe dziedzictwo. 
 Zachowane źródła stanowią bazę dla wszelkich dociekań. Przede 
wszystkim służą do rozeznawania tożsamości osób i pogłębiania świadomości 

2 Ponadto zgromadziliśmy nazwiska ludności prawosławnej z  powiatu łomżyńskiego zapisanej do 
Łomżyńskiego Soboru p.w. św. Trójcy w Łomży. Dysponujemy obszernymi słownikami nazwisk 
łomżyńskiej ludności żydowskiej i ewangelickiej. Tworzona przez nas baza materiałowo-źródłowa 
zawiera nazwy osobowe i  miejscowe z  wielu kronik i  pamiętników regionalnych, które są bez-
cennym źródłem poznawczym, nie zawsze dostępnym szerszemu odbiorcy. Posiadamy ekscerpty 
antroponimiczne – wraz z kontekstem – z łomżyńskiej prasy z lat 1910-1938. Pozyskaliśmy rów-
nież rejestry ze starodruków i rękopisów, m.in. nazwiska, które pochodzą z łomżyńskich i wiskich 
akt sejmikowych z XVI-XVIII wieku. W opracowaniu znajdują się akta sejmikowe ziemi nurskiej 
z tego okresu. Tłumaczone są Pinkasy z Ciechanowca i Zambrowa oraz dokumenty gubernialne, 
które pozwolą na zobiektywizowane spojrzenie m.in. na historię regionu łomżyńskiego. 

3 Według wewnętrznego harmonogramu pracy zostało to zaplanowane na koniec września 2020 
roku.
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niematerialnego dziedzictwa, jakie zostało przejęte, dopełnione i przekazane 
przez przodków. Można uznać je także za podstawę do tropienia własnych 
korzeni, do prowadzenia prywatnych badań genealogicznych. Stąd ich zna-
cząca rola i pomysł na upowszechnianie zawartego w nich materiału w prze-
strzeni Internetu na stronie www.name.lomza.pl
 Pomieszczony w  prezentowanej książce zbiór tekstów ukazuje dzieje 
konkretnych osób, przedstawicieli rodów i  rodzin mających związki z Ma-
zowszem i z Podlasiem. Jest to interesujący materiał poznawczy i metodolo-
giczny, w którym uwagę zwracają zwłaszcza zachowane i wciąż odkrywane 
źródła badań. Z jednej strony przedstawia on rezultaty popularnych współ-
cześnie poszukiwań genealogicznych oraz zaznajamia z  kierunkami prac 
badawczych, z drugiej zaś zapoznaje z metodologią badawczą, pozwalającą 
na uzyskanie ciekawych efektów podjętych poszukiwań. W obu przypadkach 
jest świadectwem efektywności podejmowanych działań.
 Z tego też względu niniejsza publikacja wydaje się interesująca jako inspi-
racja do dalszych poszukiwań i opracowań badawczych, lecz przede wszystkim 
stanowi ona przyczynek do rozpoznania, utrwalania i  popularyzacji kolejnych 
elementów tożsamości kulturowej mazowiecko-podlaskiego regionu, stale od-
krywanego i opisywanego w coraz ciekawszych i dopełniających się kontekstach. 
Współtworzą one obraz minionej rzeczywistości, przyczyniając się do przywra-
cania pamięci o  ważnych – nie tylko dla regionalnej, lecz także dla polskiej 
kultury – osobach: społecznikach, uczonych, politykach, znamienitych, zwy-
kłych-niezwykłych członkach lokalnych społeczności, których należy na nowo 
zapisywać w świadomości współczesnych pokoleń. Jest to istotne w kontekście 
100-lecia odzyskania niepodległości oraz równie ważne dla ciągłego ożywiania 
podstawowych wartości i idei, poczucia tożsamości i ocalania dziedzictwa.
 Niewątpliwym walorem niniejszego opracowania jest zebranie w jednym 
tomie wyników badań naukowych i efektów poszukiwań nieprofesjonalistów, 
pasjonatów historii. Wskazuje to na silną potrzebę dociekań genealogicznych, 
jest dowodem świadomości ich wartości i atrakcyjności. Znajdzie tu Czytelnik 
artykuły poświęcone zarówno wybitnym, jak i mniej znanym postaciom, lecz 
z pewnością wartym wspomnienia. Ziemia łomżyńska wydała wielu znamie-
nitych ludzi zaangażowanych społecznie i  politycznie. Pośród nich był Sła-
woj Felicjan Składkowski4, którego postać i powiązania rodzinne przywołała 

4 W 12. numerze „Wspólnej Pracy” z 1928 roku zapisano, że 10-lecie Niepodległości Łomża upa-
miętniła zainicjowaniem pomnika dla poległych, wmurowaniem tablicy ku czci Leona Kaliwody 
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w swoim opracowaniu Krystyna Bańka, prezentując losy członków zambrow-
skiego rodu po mieczu. Do panteonu polskiej literatury wpisał się Franciszek 
Ksawery Dmochowski5, którego pochodzenie opisał w swoim artykule Piotr 
Andrzej Dmochowski. Dogłębnie wykorzystując dostępne źródła, podał szereg 
istotnych uzupełnień i wprowadził korekty do rozpowszechnionej genealogii 
rodziny F. K. Dmochowskiego – Mazowszanina, wywodzącego się z drobnej 
szlachty ziemi nurskiej. Autor opracowania podał wiele szczegółów z  życia 
prezentowanej postaci i na marginesie odniósł się m.in. do historycznych gra-
nic i terenów Mazowsza, które wielu mylnie łączy z Podlasiem.
 W artykule Marty Gosk znajduje się ciekawe wspomnienie o znanym 
powszechnie etnografie łomżyńskim i muzealniku Adamie Chętniku. Jego 
biografia w  kontekście rodu Chętników została przywołana za pośrednic-
twem uważnej lektury fabuły, jaką stworzyły wątki z  życia jego rodziny 
i wyobraźnia twórcza Hanny Muszyńskiej-Hoffmannowej, autorki powieści 
biograficznej Saga rodu Chętników. Natomiast Emil Kalinowski kreuje postać 
swego przodka na podstawie dawnych źródeł sądowych i przybliża ją w tym 
niezwyczajnym kontekście, aby przywołać obraz życia dawnej drobnej szlach-
ty i ocalić od zapomnienia jej przedstawicieli. Ten ciekawy zabieg redakcyjny 
sprawia, że powstały opis życia i  przypadków Wawrzyńca Kalinowskiego6 

i  zmianami ulic: Sadowej na Leona Kaliwody, Nowogrodzkiej na Pułk. Mościckiego, Wiejskiej 
na Stefana Okrzei, Krótkiej na Berka Joselewicza. Ostrołęka czciła Niepodległość poświęceniem 
kamienia węgielnego pod Dom Pracy Inwalidów – protektorat nad budową objął Minister Spraw 
Wewnętrznych gen. Sławoj-Składkowski, wskazując na aktywność i zadania, jakie wypełniał w pro-
wadzonym resorcie.

5 To nazwisko w  źródłach łomżyńskich pojawia się wielokrotnie, np. w  takim zapisie: DMO-
CHOWSKI: Tomasz Dmochowski 1772, Księga Aktów Urodzenia Łomża 1163; Aleksander 
Dmochowski 1819, Księga Aktów Zmarłych Łomża 38; Antoni Dmochowski 1819, Księga Ak-
tów Zmarłych Łomża 18; nazwisko utworzone od n. m. Dmochy łomż., gm. Czyżew-Osada (za: 
Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.), red. Z. Abramowicz, L. Citko,  
L. Dacewicz, Białystok 1997, t. I, s. 75; dalej SHNO) formantem –owski.

6 Mamy tu do czynienia z nazwiskiem częstym na terenie, który stanowi centrum uwagi badaczy 
przywołanych w niniejszej publikacji. W Katalogu osobowo-miejscowym historycznej ziemi łomżyń-
skiej i pogranicza mazowiecko-podlaskiego znajdujemy np. rejestry jego użyć m.in. z XVII i XVIII 
wieku: KALINO(W)SKI: Jakub Kalinowsky 1613, MBŁ 1264; Christophorus Kalinowski – 1620, 
ASŁ; Jacobus Kalinowski de Wielbory – 1620, ASŁ; Joannes Kalinowski de Wielobory – 1620, 
ASŁ; Kazimierz Kalinoski 1625, LBŁ 1108; Marcin, Szymon Kalinowscy – podpisani pod aktem 
z listopada 1672 r., ASŁ; Antoni Kalinowski 1736, LBŁ 41; Hilarion Kalinowski 1738, LBŁ 183; 
Franciszek Kalinowski vulgo Zaczek 1743, LMŁ 1037; Gabriel Kalinowski 1750, LBŁ 666; Józef 
Kalinowski 1755, LBŁ 1098; Paweł Kalinowski 1755, LBŁ 1168; Tomasz Kalinowski 1764, KAUŁc 
600; Ignacy Kalinowski 1766, KAUŁ 723; Szymon Kalinowski 1767, KAUŁc 835; Błażej Kalinow-
ski 1768, KAUŁ 867; Franciszek Kalinowski 1770, KAUŁc 1077; por. www.name.lomza.pl
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staje się paradygmatycznym obrazem, kreującym w  czytelniczej wyobraźni 
istotną przestrzeń, charakterystyczną dla Mazowsza i  Podlasia, tak licznie 
zamieszkałych przez drobną szlachtę.
 W tomie prezentowane są też dwa opracowania, opierające się na oso-
bistych wspomnieniach. Jedno z nich zostało poświęcone rodowi Łabęckich 
i  jest dokumentowane dostępnymi w  Archiwum Diecezjalnym w  Łom-
ży aktami metrykalnymi, drugie zaś rodzinie Kasejów. Tu narracja autora 
wspomnień współgra z bogatym materiałem fotograficznym, jaki zachowuje 
album rodzinny. Pierwsze ukazuje losy łomżyńskich mieszczan, odtworzo-
ne przed laty przez przedstawicielkę rodu Łabęckich i zarejestrowane oraz 
zachowane przez przyjaciółkę rodziny. Tekst o  Łabęckich z  Łomży został 
przekazany Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej jako swoisty depo-
zyt, by trafić w ręce piszącej te słowa i zyskać szansę na utrwalenie pamięci 
o ludziach, oswojonych przez nich miejscach i przedmiotach. Są one równie 
ważnymi – jak osoby – elementami prywatnych wspomnień, stanowią także 
istotną część środowiska i otoczenia, w którym funkcjonowały. Są to ślady 
pamięci zbiorowej. Historia rodziny Kasejów zaś to opowieść jednego z  jej 
członków – poznaniaka i  łomżanina. Doświadczenia wpisane w  życiorysy 
przedstawicieli tego rodu odzwierciedlają historię relacji polsko-niemiec-
kich, są powiązane z konsekwencjami polityki Bismarcka i  ze współczesną 
polityką administracyjną i  gospodarczą Polski. Oba opracowania powstały 
dla upamiętnienia członków rodzin. To idea godna popularyzacji w każdym 
czasie i w każdym pokoleniu. 
 Wyjątkową postać, jaką była społecznie aktywna hrabianka Cecylia Pla-
ter-Zyberkówna, pozna Czytelnik za pośrednictwem artykułu Ewy Kostrzew-
skiej. Autorka ukazała obraz kobiety, zaangażowanej, oddanej pracy na rzecz 
oświaty. Jej niezwykła osobowość jest wzorem szlachetności, moralności, deter-
minacji w realizacji wyznaczonych celów, postępowego myślenia oraz wierno-
ści: swojemu wychowaniu, rodzinnej tradycji i wierze. Zwraca uwagę postawa 
Cecylii Plater-Zyberkówny, dla której świadomość „wzorcotwórczej roli, jaką 
w  modernizującym się społeczeństwie odgrywały ziemiańsko-inteligenckie 
elity” – jak podkreśla autorka przywołanego opracowania – stanowiła zobo-
wiązanie. To szczególnie inspirujący wątek rozpoznania bohaterki publikacji  
E. Kostrzewskiej, który byłby wart omówienia w  szerszym kontekście hi-
storycznym i osobowym w odniesieniu do Mazowsza i Podlasia oraz popu-
laryzowania, także jako wzorzec myślenia i samorealizacji dla współczesnej 
inteligencji. 
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 Odmienną perspektywę spojrzenia na rodzinę przyjmuje autor opraco-
wania pt. Korzenie rodzinne a akta metrykalne i  akta stanu cywilnego. Drze-
wo genealogiczne – przegląd źródła, który jako historyk wskazuje potencjał 
tkwiący w  niektórych źródłach do badań genealogicznych. Jednocześnie 
relacjonuje on wyniki własnej kwerendy i przedstawia analizy pozyskanych 
dokumentów, przez co tworzy niejako wskazówki dla mniej zaawansowa-
nych w poszukiwaniu swoich korzeni. 
 Bardzo interesujący, stale nie dość zbadany, temat emigracji podjęli au-
torzy kolejnego tekstu Dwie ojczyzny. Losy emigrantów z ziemi łomżyńskiej. 
Na przykładzie rodziny Dziekońskich7 w pierwszej połowie XX wieku. Tema-
tem tego opracowania reprezentuje jego zawartość treściową, która ukazuje 
modelowo historię dzielnych ludzi, z odwagą szukających dla siebie i swojej 
rodziny lepszego bytu, doświadczających nieprzewidywalnych skutków tra-
gicznych dziejowych zdarzeń. 
 Wartościowy w niniejszej książce jest także fakt, że autorzy poszczegól-
nych tekstów powołują się na źródła i bogatą literaturę, liczne, mniej i bar-
dziej znane, opracowania. Między innymi zwraca uwagę podstawa materiało-
wa badań Marcina Rydzewskiego, który dokonał przeglądu wielu publikacji, 
poświęconych łomżyńskiej linii rodziny Lutosławskich z Drozdowa, przybli-
żając i popularyzując ten niezwykły ród i jego wybitnych przedstawicieli oraz 
poświęcone im opracowania. 
 Zapewne interesujące też będzie poznanie rodu Grajewskich herbu Goz-
dawa, dziedziców Grajewa, dziejów kariery rodziny Wesslów w XV–XVIII 
w., kręgu rodziny majora Wincentego Filipa Pawełeckiego (1769–1830) czy 
wiskiego rodu Trepanowskich, którego współcześni potomkowie są niezwy-
kłym przykładem tego, jakie efekty mogą przynieść poszukującym swoich 
korzeni: determinacja w działaniu, konsekwencja i rodzinna współpraca. Dla 
ciekawych historii widzianej przez rody i rodziny Podlasia zapewne warto-
ściowe też będzie poznanie podlaskiej gałęzi rodziny Włodków. 

7 W źródłach łomżyńskich to nazwisko występuje wielokrotnie, np. w Łomży zanotowano: DZIE-
KOŃSKI: Stanisław Kostka Dziekonski 1795, Księga Aktów Chrztu Łomża (KACŁ) 1713; Bar-
tłomiej Dziekoński 1796, KACŁ 1817; Kacper Dziekoński 1798, KACŁ 2024; Mateusz Dziekoński 
gospodarz 1809, KAŚŁ 47; Józef Dziekoński 1832, Księga Aktów Urodzeń Łomża (KAUŁ) 26; 
Łukasz Dziekoński kancelista w Łomżyńskiej Izbie Skarbowej 1874, Księga Aktów Ślubu Łomża 
(KAŚŁ) 83; nazwisko utworzone od n. m. Dziekonie (za: SHNO t. 1., s. 85) formantem – ski lub 
od dziekański ‘należący do dziekana’ (za: K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymo-
logiczny, t. 1, Kraków 1999, s. 169).
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 Tak zróżnicowany materiał poznawczy, który z  wielu perspektyw po-
zwala spojrzeć na dwa historycznie powiązane regiony Polski, może zainte-
resować liczne grono osób, w szczególności zaś regionalistów, biografów oraz 
wszystkich, zajmujących się odkrywaniem własnych korzeni. Potwierdza też 
sens i wartość poszukiwań oraz opisów opartych na genealogii lub wykorzy-
stujących narzędzia tej nauki. Zawartość tego zbioru może być także atrak-
cyjna dla dokumentujących dzieje własnej rodziny, historyków, genealogów 
i pasjonatów historii ziemi łomżyńskiej i Podlasia.
 Udogodnienie w poszukiwaniu konkretnych informacji stanowią, zamy-
kające to opracowanie, dwa indeksy: osobowy i miejscowy, które wskazują na 
zasób antroponimów i toponimów, jakie przywołali autorzy prezentowanego 
tomu. Reprezentują one merytoryczny zakres zawartych w  tomie tekstów 
i  stanowią obraz osób i  miejsc historycznie powiązanych z  mazowiecko-
-podlaskim regionem. Przede wszystkim jednak z pewnością ułatwią szybkie 
dotarcie do interesujących Czytelnika treści. 
 Wartością nadrzędną wszystkich wątków badawczych i opowieści, jakie 
zawarto w niniejszym tomie, jest pamięć o  ludziach i miejscach oraz świa-
domość możliwości jej odzyskiwania i ocalania po wiekach zapomnienia. 

Małgorzata K. Frąckiewicz
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Krystyna BAŃKA
(Archiwum Państwowe w Płocku)

Genealogia rodziny gen. Sławoja Felicjana  
Składkowskiego – ostatniego premiera  

II Rzeczypospolitej 

 Przodkowie ostatniego premiera II Rzeczypospolitej w  linii męskiej 
pochodzili z Zambrowa – miasta królewskiego Korony Królestwa Polskiego, 
leżącego na historycznym Mazowszu nad rzeką Jabłonką, obecnie znajdują-
cego się w granicach województwa podlaskiego. 
 W wydanych w 1959 r. w Londynie „Kwiatuszkach administracyjnych 
i innych” gen. Sławoj Felicjan Składkowski w szkicu „Podlasie”, opisującym 
podróż ministra spraw wewnętrznych z naczelnikiem Stawickim z Warszawy 
do Białegostoku w związku z planowaną inspekcją urzędu wojewódzkiego, 
tak wspominał rodzinne strony ojca: 

 Oto mamy przecież znów przejeżdżać przez Zambrów, a  to przynosi mi 
w ostatnim roku już trzeci raz ciężkie przejście drogowe. Po prostu prześladuje 
mnie jakiś pech, gdy jestem w  pobliżu miasta, skąd pochodzi mój ojciec i  gdzie 
pochowani są moi dziadkowie. Widocznie gniewają się, że dotychczas „nie miałem 
czasu” odwiedzić i uporządkować ich grobów. Przecież, dali mi już w tej sprawie 
dwa ostrzeżenia.
 Przed rokiem koło Czerwonego Boru, między Łomżą a Zambrowem, pękły mi 
naraz dwie opony samochodowe i wóz wywaliło do płytkiego na szczęście rowu.
 Znów tego lata, gdym pod Zambrowem podjeżdżał do mostu na rzeczce 
Zambrzycy, ze strony góry, od rynku miasta zaczęły nagle pędzić z  bryką, 
bez woźnicy, spłoszone konie cygańskie. Ledwie zdołałem zjechać na bok szo-
sy, kiedy spienione kary i  kasztan w  straszliwym pędzie minęły o  pół metra 
struchlały z przerażenia, przytulony za barierą mostu, samochód.
 Teraz znowu, gdy mam jechać na Zambrów, przeszkadzają te straszliwe, nie-
oczekiwane, świeżo nawiane zaspy śniegu. Tak, to niechybnie gniewni dziadkowie!
 Dzielę się tymi myślami z towarzyszami uciążliwej podróży i postanawiam 
tym razem iść w Zambrowie na mogiły dziadków, pokłonić się i godnie uporząd-
kować, co należy1.

1 S. Składkowski, Kwiatuszki administracyjne i inne, Warszawa 2005, s. 76.
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 Pradziadek po mieczu Sławoja Felicjana Składkowskiego – Jan, syn 
‘sławetnych’2 Andrzeja i  Marianny (nazwisko rodowe nieznane), obywateli 
zambrowskich urodził się w Zambrowie ok. 1794 r. Mając dwadzieścia pięć 
lat, w  obecności ojca i  Rady Familijnej poślubił czterdziestoletnią wdowę 
Magdalenę Bielską, córkę Łukasza i Małgorzaty Dworakowskich, urodzoną 
i  zamieszkałą w  Wysokiem Mazowieckiem. Związek małżeński został za-
warty 09.02.1819 r. przed księdzem proboszczem Antonim Markiewiczem, 
Urzędnikiem Stanu Cywilnego gminy Wysokie obwodu łomżyńskiego 
w województwie augustowskim3. 
 Składkowscy zamieszkali w  Wysokiem Mazowieckiem, gdzie pięć lat 
później w domu nr 80 przyszedł na świat ich syn Franciszek4. Jan Składkowski 
był wówczas szynkarzem solnym. Po ukończeniu dwudziestu jeden lat Fran-
ciszek Składkowski zawarł 29.10.1845 r. w  Zambrowie związek małżeński 
z mającą blisko trzydzieści lat Marianną Magdaleną Moczulską, córką Kazi-
mierza Moczulskiego i Anny z Kryńskich, zamieszkałą w Wądołkach „przy 
szwagrze”, a  urodzoną we wsi Bańki w  guberni grodzieńskiej5. Rok później 
przyszło na świat ich pierwsze dziecko – Wincenty Rafał, przyszły ojciec 
ostatniego premiera II Rzeczypospolitej, następnie urodziły się dwie córki: 
w  roku 1848 – Sabina Joanna, w  1852 – Matylda Katarzyna, która zmarła 
w wieku trzech lat, a w 1854 r. przyszedł na świat syn Apolinary – ich ostatnie 
dziecko6. Żona Franciszka – Marianna Magdalena z Moczulskich Składkow-
ska zmarła 04.09.1855 r. Jej zgon nastąpił pięć dni przed śmiercią ich córki Sa-
biny7. Po śmierci pierwszej żony Franciszek Składkowski ożenił się ponownie, 
poślubiając 27.11.1855 r. w Zambrowie siedemnastoletnią Mariannę Dorotę 
Świdzińską, córkę Jacentego ( Jacka) i Katarzyny z Wareckich8.

2 Zgodnie z tytulaturą określającą przynależność klasową ‘sławetny’ to średniozamożny rzemieślnik. 
3 Archiwum Państwowe w  Białymstoku Oddział w  Łomży (dalej: APB O/Ł), Mikrofilmy ksiąg 

metrykalnych Parafii Rzymskokatolickiej w Wysokiem Mazowieckiem, mikrofilm nr 4/1023, akt 
małżeństwa nr 47 z 1819 r.

4 Tamże, mikrofilm nr 4/1003 – 4/1004, akt urodzenia nr 96 z 1824 r. Franciszek miał starszą siostrę 
Agatę, która urodziła się w 1821 r. w Wysokiem Mazowieckiem, akt urodzenia nr 98 z 1821 r.

5 APB O/Ł, Mikrofilmy ksiąg metrykalnych Parafii Rzymskokatolickiej w Zambrowie, mikrofilm nr 
4/2701, akt małżeństwa nr 26 z 1845 r.

6 Tamże, mikrofilm nr 4/2702, akt urodzenia Wincentego Rafała Składkowskiego nr 163 z  1846 
r., mikrofilm nr 4/2704, akt urodzenia nr 73 z 1848 r., mikrofilm nr 4/2708, akt urodzenia nr 61 
z 1852 r., mikrofilm nr 4/2710, akt zgonu nr 276 z 1854 r., mikrofilm nr 4/2710, akt urodzenia nr 
126 z 1854 r. 

7 Tamże, mikrofilm nr 4/2711, akt zgonu nr 278 i 294 z 1855 r. 
8 Tamże, mikrofilm nr 4/2711, akt małżeństwa nr 51 z 1855 r.
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 W  cytowanym wcześniej szkicu „Podlasie” znajduje się następująca 
relacja napotkanego w  drodze do Zambrowa emerytowanego dependenta 
rejentalnego Anzelma P., pamiętającego przodków ministra Składkowskiego: 

 (…) gwałtowność wy, Składkowscy, macie we krwi. Bo tak samo budził 
wszystkich po nocy pański pradziadek, gdy pod dobrą datą wracał z  Zambrowa 
z odpustu. Ale jak on wracał, proszę pana! Jak był bardziej trzeźwy, to konno na 
oklep, a  jak spał, to na bryce kumotrów albo sąsiadów. Swoją bryczkę po odpuście 
zostawiał zawsze w  Zambrowie do reperacji u  Żyda, bo już była, proszę pana, 
bez koła. Bo muszę tu nadmienić, że na odpuście, regularnie po sumie, a przed nie-
szporami, jak głowę trochę zaprószył, kazał zdejmować przednie koło bryczki, brał 
w rękę, rozmachnął się i przerzucał przez ratusz stojący do dziś dnia na rynku. To 
cały odpust patrzył na to! Parę tysięcy ludzi stało z rozdziawionymi za przeprosze-
niem gębami; a jak koło przeleciało nad ratuszem i upadło po drugiej stronie rynku, 
to w górę pradziadka cała okoliczna szlachta podnosiła. Prawda, ratusz był i  jest 
parterowy, a koła bryczek były wtedy jeszcze niekute, ale zawsze był to dziw u nas. 
Pradziadek był ogromny i mocny jak nikt w okolicy. Taki sam był dziadek pański 
Franciszek, a ojciec pana Wicuś i pan to już średniaki, i jak ja, nie rolnicy, ale gry-
zipiórki. (…) Bo, proszę pana, my tu się bardzo dziwili, jak pana zrobili ministrem, 
bo Składkowscy u nas to takiej znów dobrej opinii nie mieli, o nie! Wszyscy jak jeden 
– tylko pić i bić! Na chrzciny, wesele, odpust to byli zawsze pierwsi, ale w pole, do 
roboty, to wyjeżdżali, można powiedzieć, ostatni, chociaż pracowali dobrze i ostro. 
(…) ojciec panu dużo rzeczy nie powiedział, bo tu chodzi głównie o pańską babkę. 
Z domu była panna Maria Chęcińska, najmłodsza córka rejenta, u którego latami 
wiernie pracowałem. (…) pański dziadek, Franciszek Składkowski (…) przystojny, 
urodziwy, pierwszy do tańca i do różańca. (…) wyszła za niego, ale niedługo potem 
zmarła ze zgryzoty, bo miała urodziwego hulakę. I z waszej Składkowizny został 
już tylko kawałek łąki nad Zambrzycą (…)9. 

 Błędnie podane w niniejszej relacji nazwisko rodowe babki „Chęcińska” 
dowodzi, że w  niektórych miejscach pamięć zawodzi piszącego po latach 
swoje wspomnienia generała. Prawdopodobnie jednak osoby noszące to na-
zwisko były w jakiś sposób związane z rodziną Składkowskich, gdyż chrzest-
nym córki dziadka Franciszka – Sabiny Joanny był Józef Chęciński. 

9 S. Składkowski, Kwiatuszki administracyjne…, dz. cyt., s. 81-82.
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Wypis z 1883 r. aktu urodzenia Wincentego Rafała Składkowskiego
/APP, ASC Gąbin, sygn. 9/29, k. 51/



   

20

  Ojciec premiera – Wincenty Rafał Składkowski był pierworodnym 
synem mieszczanina Franciszka Składkowskiego i  Marianny z  Moczul-
skich. Urodził się 18.10.1846 r. w Zambrowie. Po powstaniu styczniowym, 
w którym jako szesnastolatek wziął udział, walcząc w bitwach pod Nagór-
kami i Zbrzeźnicą, zmuszony był opuścić rodzinne strony. Wiele lat później 
w  liście do syna Sławoja, przebywającego w  obozie w  Beniaminowie, tak 
wspominał ten okres w swoim życiu: „Trzymam się jeszcze i czasem zdaje mi 
się, że powstanie styczniowe jakby wczoraj było. Jeszcze mi brzmi w uszach 
fyrkanie, na rozmaite tony, kulek grenadiera moskiewskiego Małorossyjskie-
go pułku pod Nagórkami i Zbrzeźnicą”10. Około 1874 r. Wincenty Skład-
kowski służył jako ochotnik przez pół roku w pińczowskim pułku ułańskim, 
lecz wobec śmierci ojca i  konieczności zajęcia się sprawami majątkowymi 
musiał z tego zrezygnować11. Następnie wybrał karierę urzędniczą, zostając 
pisarzem Sądu Gminnego II Okręgu powiatu gostynińskiego w Gąbinie. Tu 
poznał o dwadzieścia lat młodszą Annę Wójcicką, córkę Stanisława i Fran-
ciszki z Jankowskich, ·z którą, po uzyskaniu zezwolenia od przewodniczące-
go Sądu Pokoju II Okręgu guberni warszawskiej i zgody jej rodziców, zawarł 
związek małżeński 11.06.1884 r. 
 Akt ślubu w obecności Fryderyka Kiczera, sędziego Sądu Gminnego i Mi-
kołaja Wojdowskiego z Gąbina spisał ksiądz proboszcz gąbiński Ksawery Czar-
nowski12. Państwo młodzi zamieszkali na parterze domu, w którym znajdował 
się Sąd Gminny, natomiast rodzice Anny przenieśli się do Kielnik, oddalonych 
2 km od Gąbina, gdzie zajęli się rolnictwem13. Rok później, 09.06.1885 r. młodej 
parze urodził się syn, któremu nadano imiona Sławoj Felicjan. 
 Akt urodzenia przyszłego premiera został spisany przez księdza probosz-
cza utrzymującego Akta Stanu Cywilnego 2 sierpnia tegoż roku w obecności 
mieszkańców Gąbina Józefa Rychłowskiego – sekretarza magistratu i Leona 
Grudzińskiego – akcyzowego nadzorcy. Chrzestnymi byli Józef Rychłowski 
i Teofila Grudzińska. W 1886 r. Wincenty Składkowski przeniósł się z żoną 

10 Społeczne Muzeum Ziemi Gąbińskiej (dalej: SMZG), Spuścizna Sławoja Felicjana Składkowskiego 
(SSFS), sygn. 2K, List Wincentego Rafała Składkowskiego do syna Sławoja, Turek, 10.10.1917 r.

11 M. Czarniawski, Sławoj Składkowski w legendzie, Białystok 2007, s. 21; zob. Z. Łukaszewski, Sławoj 
Składkowski mało znany (I) Rodowód, „Tygodnik Płocki” 1997, nr 1, s. 4; S. Składkowski, Kwia-
tuszki administracyjne…, s. 407.

12 Archiwum Państwowe w  Płocku (dalej: APP), Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej 
Gąbin (dalej: ASC parafii Gąbin), sygn. 9/29, Aneksy do aktów małżeństwa, k. 50 oraz sygn. 63, 
k. 124v, akt małżeństwa nr 28 z 1884 r. 

13 Z. Łukaszewski, dz. cyt., s. 4.
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Akt małżeństwa Wincentego Rafała Składkowskiego z Anną Wójcicką z 1884 r.  
/APP, ASC Gąbin, sygn. 63, k. 124v/
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i synem do Sannik, gdzie pracował jako sekretarz sądu, pełniąc funkcję pod-
sądka. Tu urodziły się im trzy córki: Mirosława (w 1886 r.), Tomiła Maria 
(w 1888 r.), Wincencja Ludwika (w 1889 r.), która zmarła trzy miesiące po 
urodzeniu oraz syn Borzywój Jan (w 1891 r.)14. 
 Po narodzinach młodszego syna państwo Składkowscy wrócili na 
kilka lat do Gąbina, by następnie przeprowadzić się do Kielc, gdzie jesie-
nią 1895 r. najstarszy syn Sławoj rozpoczął naukę w tamtejszym Męskim 
Gimnazjum Rządowym. Tu również w  roku 1905 przyszła na świat ich 
najmłodsza córka Dobrosława15. Następnie Wincenty Składkowski wraz 
z  rodziną przeniósł się do Turku, gdzie w  latach 1906-1911 był sędzią 

14 APP, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sanniki (dalej: ASC parafii Sanniki), sygn. 
58, k. 21v, akt urodzenia nr 160 z 1888 r., sygn. 58, k. 93v, akt urodzenia nr 27 z 1889 r., sygn. 1/9, 
k. 37v, akt zgonu nr 20 z 1890 r., sygn. 58, k. 147, akt urodzenia nr 43 z 1891 r.

15 M. Sioma, Sławoj Felicjan Składkowski. Żołnierz i polityk, Lublin 2005, s. 19.

Akt urodzenia Sławoja Felicjana Składkowskiego z 1885 r.
/APP, ASC Gąbin, sygn. 64, k. 52v/
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i mieszkał przy ul. Tkackiej (obecnie Żeromskiego 5)16. Zmarł w 1922 r. 
w Sopoćkinach koło Grodna17.
 Przodkowie Sławoja Felicjana Składkowskiego w linii żeńskiej pochodzili  
z zachodniej części Mazowsza, z Gąbina – jednego z najstarszych polskich 
miast (nazwa pojawia się w źródłach archiwalnych już w 1215 r.), położo-
nego nad rzeką Nidą. Pierwotnie była to osada targowa, leżąca wśród borów 
na skrzyżowaniu ważnych wczesnośredniowiecznych traktów, prowadzących 
z płockiego grodu do Łęczycy oraz do Krakowa. Miasto w wieku XVI prze-
żywało swój rozkwit, związany z sukiennictwem i kupiectwem, który został 
zahamowany przez potop szwedzki. Z  początkiem XIX w. Gąbin zyskał 
ponownie na znaczeniu, stając się ważnym lokalnym ośrodkiem rzemiosła 
i handlu, słynącym z zakładów szewskich, garbarskich i  stolarskich, w tym 
z produkcji znanych w całym regionie skrzyni wianowych18. 
 Pradziadkami po kądzieli Sławoja Felicjana Składkowskiego byli Be-
nedykt Wójcicki i  Tekla z  Urbańskich. Nie udało się odnaleźć w  zasobie 
Archiwum Państwowego w Płocku ich aktu ślubu, stąd brak informacji na 
temat ich pochodzenia i  roku urodzenia. Wiadomo natomiast, że mieli co 
najmniej jedno dziecko – Stanisława, który – według zapisów w jego akcie 
małżeństwa – urodził się ok. 1821 r. w Gąbinie. W wieku dziewiętnastu lat 
Stanisław Wójcicki poślubił starszą o dwa lata Annę Gacką, córkę Fryderyka 
i  Wiktorii, urodzoną w  mieście Brześciu19. Ze związku tego przyszło na 
świat czworo dzieci: Szczepan Jan (1840 r.), Marianna (1843 r.), Paulina 
(1846 r.) i Julianna Wiktoria (1849 r., zmarła w 1855 r.)20. 
 Po śmierci pierwszej żony w 1850 r. Stanisław Wójcicki zawarł związek 
małżeński z osiemnastoletnią Franciszką Jankowską, córką Franciszka i Tekli 
z Tomaszewskich, urodzoną w Gąbinie. Ceremonia zaślubin miała miejsce 
19.02.1851 r. w gąbińskim kościele parafialnym21. Pan młody w tym czasie 
był woźnym przy Sądzie Pokoju Okręgu Gostynińskiego. Z  drugą żoną 
Stanisław Wójcicki miał dziesięcioro dzieci: Teodorę Weronikę (1852 r.), 

16 SMZG, SSFS, sygn. GB/XIII/1999/2, Życiorys Wincentego Składkowskiego.
17 Tamże, sygn. WA/XIII/1923/1, Telegram z  informacją o  śmierci Wincentego Składkowskiego 

nadany w Sopoćkinach k. Grodna 05.08.1922 r.
18 J. Szczepański, Dzieje Gąbina i okolic, Gąbin – Pułtusk 2013, s. 17.
19 APP, ASC parafii Gąbin, sygn. 9, k. 50, akt małżeństwa nr 18 z 1840 r.
20 Tamże, sygn. 9, k. 41v, akt urodzenia nr 242 z 1840 r., sygn. 12, k. 21v, akt urodzenia nr 162 z 1843 

r., sygn. 15, k. 26, akt urodzenia nr 102 z 1846 r., sygn. 18, k. 13v, akt urodzenia nr 52 z 1849 r., 
sygn. 24, k. 129, akt zgonu nr 379 z 1855 r.

21 Tamże, sygn. 19, k. 102v, akt zgonu nr 172 z 1850 r., sygn. 20, k. 61, akt małżeństwa nr 22 z 1851 r.
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Adama (1853 r.), Emilię (1856 r.), Aleksandra Fortunata (1858 r.), zmarłą 
w wieku trzech lat Rozalię (1864 r.), Franciszka (1865 r.), Annę (1867 r.), 
Bronisławę (1870 r.), Jana Władysława (1874 r.) i Jana (1876 r.)22. 

 Matka Sławoja Składkowskiego – Anna Wójcicka, urodziła się 
16.04.1867 r. w  Gąbinie. W  wieku siedemnastu lat, po uzyskaniu zgody 
rodziców, poślubiła Wincentego Rafała Składkowskiego. Urodziła sze-
ścioro dzieci, dwóch synów i cztery córki, którym poświęcała wiele czasu, 
najstarszemu synowi Sławojowi recytowała wiersze Mickiewicza. Mimo 

22 Tamże, sygn. 21, k. 14, akt urodzenia nr 74 z 1852 r., sygn. 22, k. 46, akt urodzenia nr 271 z 1853 
r., sygn. 25, k. 15v, akt urodzenia nr 94 z 1856 r., sygn. 27, k. 7v, akt urodzenia nr 46 z 1858 r., 
sygn. 34, k. 66, akt urodzenia nr 261 z 1865 r., sygn. 47, k. 36, akt urodzenia nr 138 z 1867 r., k. 
185, akt zgonu nr 137 z 1867 r., sygn. 50, k. 77v, akt urodzenia nr 307 z 1870 r., sygn. 53, k. 78, 
akt urodzenia nr 298 z 1874 r., sygn. 55, k. 38, akt urodzenia nr 149 z 1876 r.

Akt urodzenia Anny Wójcickiej z 1867 r.
/APP, ASC Gąbin, sygn. 47, k. 36 /
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iż mieszkała w  różnych miejscowościach (Sannikach, Kielcach, Turku, 
Warszawie), nie zapominała o  rodzinnym Gąbinie. W  okresie między-
wojennym często latem zatrzymywała się w  Kielnikach u  siostry Emilii. 
We wrześniu 1939 r. przebywała u  rodziny w Gąbinie. W lipcu roku na-
stępnego w związku z wysiedlaniem ludności miejscowej przez Niemców, 
rodzina wywiozła ją do Czermna do ks. Helenowskiego, skąd po kilku 
dniach wyjechała do Warszawy, gdzie zamieszkała u  córki Dobrosławy. 
Po powstaniu warszawskim trafiła wpierw do Łowicza, a potem wnuczka 
jej siostry Kwieta Kurkowska przywiozła ją do Gąbina. Tu przebywała do 
powrotu córki z  obozu. Zmarła 24.05.1949 r. w  Warszawie. Została po-
chowana w  rodzinnym grobie na Powązkach, w  którym kilkadziesiąt lat 
później spoczęły również prochy syna Sławoja23. 
 Omawiając genealogię rodziny Sławoja Felicjana Składkowskiego, nie 
sposób nie wspomnieć o  losach jego rodzeństwa, jak również zawieranych 
przez generała związkach małżeńskich.
 Najstarsza siostra Mirosława Składkowska (po mężu Niedzielska) uro-
dziła się 19.10.1886 r. w  Sannikach. Była nauczycielką w  Żeńskiej Szkole 
Handlowej w  Turku24. Miała troje dzieci: Ewę, Marię i  Rafała. Za dzia-
łalność konspiracyjną w  czasie okupacji niemieckiej została aresztowana 
wraz z córkami, a następnie trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego 
w Ravensbrück. Zmarła w 1945 r.25

 Tomiła Maria Składkowska (po mężu Kozłowska) urodziła się 03.04.1888 r.  
w Sannikach. Ukończyła Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, otrzymując dyplom nauczycielki domowej. Była założycielką i dyrek-
torką Żeńskiej Szkoły Handlowej w Turku, bardzo zaangażowaną w pracę 
charytatywną i ruch skautowski wśród młodzieży. Powołała Harcerską Dru-
żynę Żeńską im. Emilii Plater. Podczas wojny bolszewickiej pełniła ochot-
niczą służbę w Wojsku Polskim. Zmarła w roku 1920 na tyfus, osierocając 
syna Radosława26. 

23 SMZG, SSFS, sygn. GB/XIII/1999/7, Życiorys Anny Składkowskiej z domu Wójcickiej.
24 M. Sioma, dz. cyt., s.18.
25 SMZG, SSFS, Informacje nt. rodziny Składkowskich. Córka Ewa zginęła w  obozie Auschwitz. 

Syn Rafał Niedzielski, był cichociemnym ps. „Mocny”, służył w Zgrupowaniu Partyzanckim AK 
„Ponury”, poległ w  walce z  Niemcami z  1943 r. Zob. K. Śledziński, Cichociemni. Elita polskiej 
dywersji, Kraków 2012, s. 287-288, 301.

26 Tamże; zob. też S. M. Nowinowski, Minon – son Petit Gosse, w: Niebem i  sercem okryta. Studia 
historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, pod red. M. Malinowskiego, Toruń 2002, s. 555.
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 Wincencja Ludwika Składkowska urodziła się 03.12.1889 r. w Sanni-
kach i tam zmarła trzy miesiące po urodzeniu27.
 Borzywój Jan Składkowski urodził się 05.02.1891 r. w  Sannikach. 
Ukończył bibliotekarstwo na Wydziale Filologicznym (sekcja slawistyczna) 
Uniwersytetu Warszawskiego. Był tłumaczem kontraktowym i  poliglotą, 
znał języki: rosyjski, niemiecki, francuski, włoski, angielski, hiszpański, por-
tugalski, bułgarski, czeski, łużycki, sławoński, białoruski, ukraiński, serbski. 
Pracował kolejno w: Centralnej Izbie Książek i Instytucie Bibliograficznym 
w Moskwie, Warszawskiej Izbie Kontroli, Izbie Skarbowej Grodzkiej, Głów-
nym Urzędzie Statystycznym, Banku Gospodarstwa Krajowego, Centrum 
Wyszkolenia Saperów podlegającym Ministerstwu Spraw Wojskowych. Był 
żonaty z  Krystyną Zahorską, bezdzietny. Zmarł w  czasie bombardowania 
Warszawy we wrześniu 1939 r.28

 Dobrosława Składkowska urodziła się w 1905 r. w Kielcach. Po ukoń-
czeniu studiów pracowała jako polonistka w  szkole w  Warszawie. Była 
członkinią ZWZ-AK oraz więźniarką Pawiaka i  Ravensbrück. Po wojnie 
uczyła języka polskiego m.in. w gimnazjum w Sierpcu i Płońsku oraz opie-
kowała się matką. Nie wyszła za mąż. Zmarła w 1985 r., została pochowana 
w rodzinnym grobie na Cmentarzu Powązkowskim29.
 Sławoj Składkowski był trzykrotnie żonaty. Po raz pierwszy związek 
małżeński zawarł jeszcze podczas studiów medycznych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w dniu 15.02.1909 r. w Krakowie, poślubiając Jadwigę Szol30. 
Blisko rok później, 9 marca urodził im się jedyny syn Miłosz31. Ukończył 
on Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i  Elektryczności im. H. 
Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie. Od 1934 r. podporucznik rezerwy 
inż. Miłosz Składkowski był urzędnikiem Państwowego Instytutu Teleko-
munikacyjnego. Zmarł 15.07.1938 r. w wieku 28 lat32. 
 Generał Składkowski po siedemnastu latach rozwiódł się z pierwszą żoną. 
W  tym celu 30.01.1926 r. zmienił wyznanie, stając się członkiem Kościoła 

27 APP, ASC parafii Sanniki, sygn. 58, k. 93v oraz sygn. 1/9, k. 37v.
28 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Prezydium Rady Ministrów w Warszawie 1917-1939 (dalej: 

PRM), sygn. 2-25, s. 31-33.
29 M. Sioma, dz. cyt., s. 18.
30 Tamże, s. 23.
31 Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja 

i szpitala św. Łazarza w Krakowie, sygn. 29/329/300, s. 315, poz. 27.
32 M. Czarniawski, dz. cyt., s. 214.
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Ewangelicko-Reformowanego i  wiernym parafii wileńskiej33. Sąd Kolegium 
Wileńskiego Ewangelicko-Reformowanego wyrokiem zapadłym 19.04.1926 
r. postanowił rozwiązać związek małżeński Sławoja Składkowskiego z Jadwigą 
Szol „skutkiem niezgodności charakterów, wzajemnego do siebie zniechęcenia 
oraz złośliwego opuszczenia powódki przez jej męża”. Syn pozostał przy mat-
ce, ojciec miał zagwarantowane bez ograniczeń prawo do spotkań34.
 W  czerwcu 1926 r. Sławoj Felicjan Składkowski poślubił Germine 
Zuzannę Coillot z  d. Leboeuf w  Zborze Ewangelicko-Reformowanym 
w  Warszawie i  przysposobił jej córkę z  pierwszego małżeństwa Teresę 
Coillot35. Składkowski poznał Germine podczas swego pobytu we Francji 
na stażu w 1924 r. Składkowscy w  latach 30. adoptowali dwóch chłopców, 
podopiecznych Rodziny Wojskowej – Michała Byczkowskiego i  Romana 
Sawickiego36. Germine Składkowska znana była w Polsce ze swojej działal-
ności charytatywnej, odwiedzała szpitale, przedszkola i ochronki dla dzieci. 
Zmarła 09.10.1945 r. w Tel-Avivie, została pochowana na cmentarzu rzym-
skokatolickim „Santa Terra” w Jaffie37.
 Trzecią i ostatnią żoną Składkowskiego była o blisko 20 lat młodsza Jadwiga  
Mostowicz-Poźniak, siostra znanego pisarza Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. 
Generał spotkał ją w  trakcie pobytu na Bliskim Wschodzie, w  obozie dla 
uchodźców w Barbarze, gdzie pełniła obowiązki nauczycielki języków kla-
sycznych w  szkole, do której uczęszczali jego przybrani synowie. Poznali 
się jednak dopiero w  Wielkiej Brytanii. Tam 25.06.1948 r. wzięli wpierw 
ślub cywilny, a po śmierci pierwszej żony generała – ślub kościelny w dniu 
15.05.1957 r. w  Kościele Polskim pod wezwaniem Matki Boskiej Często-
chowskiej przy Devonia Road w Londynie38.

33 Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (dalej: AE 
UMK), Kolekcja Felicjan Sławoj-Składkowski (dalej: KFSS), Odpis świadectwa przyłączenia 
Sławoja Składkowskiego do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i  przypisania do parafii wi-
leńskiej, 01.02.1926 r.

34 AAN, PRM, sygn. VI 2-14 (10), s. 92-93, Kopia świadectwa rozwodu Sławoja Składkowskiego 
z Jadwigą Szol.

35 AE UMK, KFSS, Odpis świadectwa małżeństwa zawartego 07.06.1926 r. przez Sławoja Składkowskie-
go z Germine Zuzanną Coillot z d. Leboeuf w Zborze Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, 
20.01.1931 r. Germine Zuzanna Coillot była córką Eliasza Józefa Leboeuf i Filomeny z d. Cunot.

36 S. M. Nowinowski, dz. cyt., s. 555. Obaj chłopcy towarzyszyli gen. Składkowskiemu w  jego tu-
łaczce wojennej i wraz z nim przybyli w 1947 r. do Wielkiej Brytanii. Tam usamodzielnili się –  
M. Byczkowski został szoferem, a R. Sawicki zdobył międzynarodowe uznanie jako entomolog.

37 Tamże, s. 559; zob. SMZG, SSFS, sygn. TE/XIII/1945/67, Nekrolog Germine Składkowskiej.
38 AE UMK, KFSS, Metryka zawarcia małżeństwa Sławoja F. Składkowskiego z Jadwigą Mostowicz-

-Poźniak, 25.06.1948 r.; zob. M. Sioma, dz. cyt., s. 423-424.
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 Jadwiga Mostowicz (1-o voto Poźniak) na Bliskim Wschodzie znalazła 
się wraz z  Armią Polską pod dowództwem gen. Władysława Andersa, do 
której trafiła z łagru po ogłoszeniu amnestii w maju 1941 r. Przeszła szkole-
nie wojskowe, uzyskując stopień sierżanta, w Palestynie należała do Pomoc-
niczej Wojskowej Służby Kobiet na Bliskim Wschodzie. Zmarła 25.01.2007 
r. w wieku 103 lat39.
 Ostatnie lata swego życia gen. Składkowski spędził w Londynie w nie-
wielkim domu przy ulicy Grove Park 48 w dzielnicy Camberwell40. Drama-
tyczne przeżycia spowodowały u Składkowskiego chorobę wrzodową, którą 
długo ukrywał przed żoną. Według relacji Jadwigi Składkowskiej generał 
zawsze chciał wrócić do Polski, ale ówczesne władze polskie na to się nie 
zgadzały. „Sławoj bardzo nad tym bolał, a  każdego pierwszego września 
był po prostu chory”. Zmarł na zawał serca 31.08.1962 r., w  przeddzień  
23. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Msza żałobna została odprawiona 
w kościele św. Andrzeja Boboli 07.09.1962 r., generał został pochowany na 
cmentarzu Old Brompton w Londynie41.
 W czerwcu 1990 r. zwłoki gen. Składkowskiego zostały ekshumowane 
z cmentarza Brompton i przewiezione na pokładzie samolotu Polskich Linii 
Lotniczych do Warszawy. Następnie 8 czerwca w kościele św. Karola Boro-
meusza na Powązkach została odprawiona msza żałobna, po której trumnę 
złożono w grobowcu rodzinnym42. Po wieloletniej tułaczce prochy generała 
Sławoja Felicjana Składkowskiego, ostatniego premiera II Rzeczypospolitej, 
spoczęły w polskiej ziemi.

39 E. Mostowicz, Wspomnienie o Jadwidze Składkowskiej, „Dziennik Polski” z 18.07.2007 r., s. 8. Ja-
dwiga Mostowicz, c. Stefana Mostowicz i  Stanisławy z  Popowiczów, urodziła się 31.08.1904 r. 
w Głębokiem na Wileńszczyźnie. Zob. SMZG, SSFS, Legitymacja osobista Nr 138/42 Jadwigi 
Mostowicz-Poźniak, ochotniczki Pomocniczej Służby Kobiet, wystawiona przez Dowództwo Pol-
skich Sił Zbrojnych w ZSSR, Dżałał-Abad, 01.08.1942 r. 

40 M. Sioma, dz. cyt., s. 424.
41 SMZG, SSFS, Metryka zgonu Sławoja Składkowskiego, Londyn, 10.12.1963 r. 
42 „Rzeczypospolita” 9-10.06.1990, nr 133, s. 1. W grobowcu rodzinnym Składkowskich na Powąz-

kach obok generała spoczywają: jego syn Miłosz i  matka, najmłodsza siostra Dobrosława oraz 
pierwsza i ostatnia żona.
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Piotr Andrzej DMOCHOWSKI

Z mazowieckiego zaścianka do literackiego 
panteonu. Franciszek Ksawery Dmochowski  

i jego potomni

 O  ile dokonania na niwie kulturotwórczej zarówno Franciszka Ksa-
werego Dmochowskiego (1762-1808), ks. pijara, publicysty, działacza po-
litycznego, poety, tłumacza, wydawcy1 jak i  jego syna Franciszka Salezego 
Dmochowskiego (1801-1871) wydawcy, tłumacza, pisarza, publicysty, kryty-
ka literackiego2 zostały w literaturze opisane już dość dokładnie, o tyle ich 
pochodzenie, stosunki rodzinne (genealogia) nie stały się dotąd przedmiotem 
osobnych badań. Nie zostały dotąd nawet ustalone imiona rodziców Fran-
ciszka Ksawerego Dmochowskiego, a kwestia jego pochodzenia kwitowana 
jest w literaturze niewiele objaśniającym, zdawkowym sformułowaniem typu, 
iż pochodził on „z drobnej szlachty mazowieckiej”3. Trudno uznać to za do-
stateczne objaśnienie zagadnienia, tym bardziej, że zachowana baza źródłowa 
pozwala wiele w tej kwestii wyjaśnić. 
 Niniejsze opracowanie skupi się na określeniu genealogii „po mieczu” 
potomków Franciszka Ksawerego Dmochowskiego. Przy czym dane bio-
graficzne będą tu stanowiły raczej pomocne tło wywodu genealogicznego. 
Następnie zarysowany zostanie jego rodowód i zestawiona garść informacji 
o jego braciach i ich potomstwie. 

1 L. Cieszkowski, Pamiętnik anegdotyczny z  czasów Stanisława Augusta, z  rękopismu wyd. przez  
J. I. Kraszewskiego, Poznań 1867, s. 318-335; K. W. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski pod War-
szawą, t. I, Warszawa 1885, s. 463-465; A. M. Skałkowski, Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-
1808) poeta, działacz polityczny, w: Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. V Kraków 1939-1946, 
s. 203-205; S. Szenic, Cmentarz powązkowski 1790-1850, Warszawa 1979, s. 86-90.

2 M. Danilewiczowa, Dmochowski Franciszek Salezy (1801-1871), PSB, t. V, s. 205-206; E. Słodkow-
ska, Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego 1820-1871. Studium monograficzne, 
Warszawa 1970; M. Brykalska, Dmochowski Franciszek Salezy, w: Słownik pracowników książki pol-
skiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 175.

3 A. M. Skałkowski, Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808) poeta, działacz polityczny, s. 203.
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1. Franciszek Ksawery Dmochowski i jego potomni

 Franciszek Ksawery Dmochowski4 urodził się 1 października5 lub 2 
grudnia 1762 r.6. Ta druga data została dość powszechnie przyjęta przez ba-
daczy bez wyjaśnienia podstaw takiego postępowania. Zachowany akt chrztu 
pozwala precyzyjnie określić jedynie tę datę. Sakrament ów miał miejsce 
w Czyżewie właśnie dn. 2 grudnia 1762 r.7. Wobec tego nie widać obecnie 
sposobu, by jednoznacznie określić, która z podanych dat jest właściwa, obie 
są tak samo prawdopodobne. Jego urodziny nastąpiły we wsi Brulino Opraw-
czyki8 (pow. nurski, par. Czyżew). Zatem nie jest prawdą zadomowiona w li-
teraturze informacja, że urodził się on „na Podlasiu”9. Brulino Oprawczyki 
administracyjnie należały wówczas do ziemi nurskiej, województwa mazo-
wieckiego. Co ciekawe Dmochowski ochrzczony został imionami Mikołaj 
Franciszek10. Chyba nie da się już określić, od kiedy używał drugiego imienia, 
tym samym przyjmując za swego patrona świętego Franciszka Ksawerego11. 
Jego rodzicami byli: Andrzej i Franciszka z Boguckich małżonkowie Dmo-
chowscy12. W omawianym akcie urodzenia zostali oni obdarzeni określeniem 
„nobilis”, co faktycznie może wskazywać pochodzenie drobnoszlacheckie. 
W literaturze podaje się jeszcze, że rodzina, z której pochodził Dmochowski, 
używała przydomku Warda. 
 Franciszek Ksawery Dmochowski pobierał nauki u  jezuitów, następ-
nie u  pijarów w  Drohiczynie, do których kongregacji wstąpił w  1778 r., 
dalej kształcił się w  pijarskim seminarium w  Podolińcu na Spiszu. Od 21 

4 Biogram zestawiony na podstawie literatury spisanej powyżej, w przyp. 1.
5 Tak podaje L. Cieszkowski, Pamiętnik anegdotyczny…, s. 318. Skoro ten sam autor (patrz poniżej 

przyp. 19) pomylił się, podając niewłaściwą datę śmierci Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, 
może więc i tu popełnił błąd?

6 A. M. Skałkowski, Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808) poeta, działacz…, dz. cyt., s. 203.
7 Akta urodzin parafii rzymsko-katolickiej w Czyżewie 1752-1779, k. 83v, nr 125.
8 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i  innych krajów słowiańskich (dalej: SGKPol), pod red.  

B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, F. Sulimirskiego, t. I, Warszawa 1880, s. 387.
9 A. M. Skałkowski, Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808) poeta, działacz…, dz. cyt., s. 203; 

S. Szenic, Cmentarz powązkowski 1790-1850, s. 86.
10 Akta urodzin parafii rzymsko-katolickiej w Czyżewie 1752-1779, k. 83v, nr 125. Nie można tu jednak 

mieć wątpliwości, iż omawiany akt urodzenia dotyczy właśnie Franciszka Ksawerego Dmochow-
skiego jednoznacznie wskazuje na to zbieżność dat, miejsca urodzenia a także imiona rodziców.

11 H. Fros SJ, F. Sowa, Księga imion i  świętych, t. 2 D-G, Kraków 1997, s. 365. Śmierć świętego 
Franciszka Ksawerego nastąpiła 3 grudnia 1552 r.

12 Filiację taką podają: Akta urodzin parafii rzymsko-katolickiej w Czyżewie 1752-1779, k. 83v, nr 125, 
a także S. Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa 1936, s. 66.
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roku życia jako nauczyciel począł uczyć w  szkołach pijarskich w  Rado-
miu. W 1785 r. został przeniesiony do Warszawy, gdzie wykładał wymowę 
i  prawo. Uczył także łaciny w  wyższych klasach kolegium łomżyńskiego. 
Wówczas to już zasłynął darem wymowy w  kazaniach odpustowych i  na 
uroczystościach pogrzebowych. W  1788 r. na krótko powrócił jeszcze do 
Radomia, by od 1789 r. objąć w stołecznej szkole wydziałowej – oprócz już 
wykładanych – jeszcze nauki moralne i historię. Pod wpływem ówczesnych 
prądów umysłowych kierował się ku gruntownym studiom literatury sta-
rożytnej, filozofii racjonalistycznej i  encyklopedystom. Już wówczas miał 
na swym koncie „Wiadomości o  życiu i  pismach Stanisława Konarskiego” 
(1783 r.), przekład „Sądu ostatecznego” Younga (1785 r.) i fragmentów „Raju 
utraconego” Miltona (1786 r.), różne pisma ulotne, podręcznik do wykładu 
moralności „O  cnotach towarzyskich i  występkach im przeciwnych” (1787 
r.) i  poemat o  sztuce rymotwórczej wzorowany na dziele „L’art poétique” 
Nicolasa Boileau (1788 r.). Dostrzegł wówczas Dmochowskiego ksiądz 
referendarz litewski Hugo Kołłątaj. Wciągnął go w  1789 r. do „Towarzy-
stwa Krytycznego” i  do grona najbliższych współpracowników „Kuźnicy”. 
Kołłątaj uzyskał dla Dmochowskiego zwolnienie od obowiązków zakonnych 
i uposażenie w probostwie, w Kole. Po śmierci Franciszka Jezierskiego został 
Dmochowski osobistym sekretarzem ks. podkanclerzego. W 1791 r. opubli-
kował pierwszy tom swego przekładu „Iliady” Homera. Poświęcił się wów-
czas całkowicie polityce, rezygnując z  zawodu nauczyciela. Redagował lub 
pisał broszury polemiczne, układał mowy dla posłów sejmowych i  wiersze 
okolicznościowe, bezimiennie wydawał ulotki i pamflety. Szczególne miejsce 
znalazły tu zagadnienia obrony kraju i reform ustrojowych. Dmochowskiemu 
zlecono wówczas ułożenie odezwy objaśniającej zamiary prawodawców kon-
stytucji 3 maja. W listopadzie 1792, gdy rządy objęli targowiczanie, wyjechał 
za Kołłątajem do Lipska. Tu powierzono mu napisanie czterech rozdziałów 
i  ogólną redakcję książki „O  ustanowieniu i  upadku konstytucji 3. maja”. 
Przyjmuje się, że redagował powstałe na emigracji odezwy i  akta insurek-
cyjne. Tutaj też brał udział w przygotowaniach do powstania. Dmochowski 
przybył do Krakowa na dzień przed Kościuszką, by przygotować jego przy-
jazd. 24 marca tego roku uczestniczył najpewniej w ogłoszeniu Kościuszki 
naczelnikiem. Podczas insurekcji powierzono mu kierowanie Wydziałem 
Instrukcji w powołanej w Warszawie Najwyższej Radzie Narodowej. Między 
1 lipca a 3 listopada wydawał „Gazetę Rządową”. To na jej łamach drukował 
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dokumenty z archiwum legacji rosyjskiej. Po upadku insurekcji uszedł, przez 
Galicję, do Wenecji. Latem 1795 przybył do Paryża. Należał tu do Deputacji, 
zaliczano go wówczas do skrajnego odłamu emigracji. W 1799 r. przeniósł 
się do Getyngi, odsuwając się zupełnie od spraw politycznych. Tu dalej się 
kształci, powraca do przekładu „Iliady”. Dzięki staraniom i protekcji arcybi-
skupa Ignacego Krasickiego Dmochowski powrócił do kraju, poświęcając się 
nauce. Zostaje jednym z założycieli i pierwszym sekretarzem Warszawskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wydaje pisma Ignacego Krasickiego (lata 
1803-1804) i Franciszka Karpińskiego (1806 r.). Zostaje redaktorem pisma 
„Nowy Pamiętnik Warszawski” (w latach 1801-1805 wyszło 20 tomów).
 W  tym czasie przeszedł na protestantyzm, by móc się ożenić z  daw-
ną uczennicą i  pomocnicą w  pracach literackich, Izabelą Mikorską (córką 
Feliksa Antoniego herbu Ostoja, dziedzica Luszna, Woźnik Wielkich i Stę-
powa, regent grodzki gostyński, deputat na Trybunał koronny i  Anny ze 
Stępowskich małżonków Mikorskich, według tego zapisu urodzoną około 
1775 r.13). Ślub nastąpił w  Warszawie, w  zborze ewangelicko-reformowa-
nym, dn. 11 marca 1804 r.14. Tło tego zdarzenia w  ciekawy sposób opisał 
Fryderyk hr. Skarbek: „… Dmochowski … czytając swoje tłumaczenie Iliady 
w  towarzystwie kobiet tak dalece zajął jedną ze słuchaczek swoich, iż ta, 
usiłując zrozumieć Homera, potrafiła ujarzmić tłumacza jego, co tym było 
łatwiej, że Dmochowski więcej miał słodyczy, jak mocy duszy, i że później 
dopiero starał się usprawiedliwić postępek, do którego prawie mimo woli 
wciągniony został.”15. W  tym czasie nabył w  Warszawie, przy ul. Pawiej, 
„pałac bez piętra” z ogrodem i oficyną i tu przyjmował przedstawicieli ruchu 
umysłowego na „uczonych” obiadach. Wspierał teatr narodowy. Zasłużył 
się jednak najbardziej jako tłumacz arcydzieł literatury, szczególnie z  łaci-
ny, greki i  francuskiego. W  tym czasie nie przyjął wezwania na sekretarza 
Uniwersytetu Wileńskiego ani na katedrę literatury polskiej, ale zajmował 
się żywo organizacją szkół pod zaborem rosyjskim. Później nabył, w części 
z posagu żony, majątek Świesz (pow. nieszawski, par. Bytoń)16 na Kujawach, 

13 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XI, Warszawa 1914, s. 53; S. Konarski, Szlachta 
kalwińska w Polsce, Warszawa 1936, s. 66, 194.

14 S. Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce, s. 66, 194. K. W. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski…, t. I, 
s. 463 podaje: „w 39 roku życia, pojął w małżeństwo Izabellę Mikorską” zatem: 1762 r. + 39 lat = 
1801 r.

15 Pamiętniki Fryderyka hrabiego Skarbka, oprac. P. Mysłakowski, Warszawa 2009, s. 83-84. 
16 SGKpol, t. XI Warszawa 1890, s. 680.
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w którym póki co zarządzał jego żonaty brat17, w 1806 r. się tam przeniósł. 
Choroba płuc, kłopoty rodzinne (poddawano w  wątpliwość legalność jego 
małżeństwa), zawody polityczne (nie został wraz z jakobinami dopuszczony 
do rządów w  Księstwie Warszawskim) i  zatargi z  dawnymi antagonistami 
przyspieszyły jego śmierć. Po jednym z takich zatargów (według Kazimierza 
Władysława Wójcickiego, z Józefem Wybickim18), wracając z Warszawy na 
wieś, pod Błoniem, 20 czerwca 1808 r.19 zmarł na skutek krwotoku. 
 Został pochowany na cmentarzu powązkowskim: „… w końcu dawnych 
katakumb wewnątrz cmentarza, bez napisu. Kiedy przedłużono katakumby, 
miejsce to zajęto murem, a  kości nie wiadomo, gdzie złożono.”20 Według 
Kazimierza Władysława Wójcickiego złe położenie materialne rodziny nie 
pozwoliło uczcić go nagrobkiem, tym niemniej przygotowany był napis, któ-
ry miał się tam znaleźć:

„Tłómacz Homera, Junga, Wirgila, Miltona,
Na niwie polskiej rzucił bujnych żniw nasiona.
Obojętny na względy możnych, wrzask ciemnoty,
Dni swe zużył dla prawdy, dla kraju, dla cnoty”21

 Twórczość Franciszka Ksawerego była oceniana wysoko: „…przekład 
Iliady, wszedł do literatury narodowej i na nim czuć piękno poezji uczyli się 
wszyscy nasi romantycy z Mickiewiczem na czele”22 lub: „… jeden z lepszych 
literatów ostatnich czasów, w młodości ksiądz Pijar, chlubnie dał się poznać 
z prac swych poetycznych; …Wziął udział w założeniu Warszawskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk i przełożył na język polski Iliadę Homera i Ene-
idę Wirgiliusza, któremi to tłumaczeniami unieśmiertelnił swe imię...”23, albo 
też: „Dmochowski w swoim czasie należał do najznakomitszych pisarzy; ale 
nie tylko w  literaturze naszej położył przeważne zasługi: zapisał on trwale 

17 L. Cieszkowski, Pamiętnik anegdotyczny…, s. 327. Czyżby chodziło tu o Klemensa Dmochowskiego 
(zob. przyp. 49)?

18 K. W. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski…, t. I, s. 465.
19 Archiwum Państwowe m. st. Warszawie (dalej: APW), Akta stanu cywilnego gminy (cyrkułu) III 

miasta Warszawy 1808, s. 19-20; L. Cieszkowski, Pamiętnik anegdotyczny…, s. 335 podaje jako datę 
śmierci: 6 lutego 1808 r., co jednak należy odrzucić.

20 K. W. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski…, t. I, s. 463.
21 K. W. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski …, t. I, s. 465. 
22 A. M. Skałkowski, Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808) poeta, działacz polityczny, s. 204.
23 A. Boniecki, Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o  rodach szlacheckich, cz. 1, t. IV 

Warszawa 1901, s. 303-304.
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pamięć swego imienia na karcie dziejów ostatnich lat panowania Stanisława 
Augusta. Bezstronny badacz tego okresu, spotkawszy dowody jego poświę-
cenia, nieugiętości i  energii charakteru, niezdolnego, aby mógł być narzę-
dziem, jakiegobądź stronnictwa, odda mu cześć i  wdzięczne wspomnienie, 
przynależne prawości zmarłego męża”24. Obok wskazanych przekładów za 
najważniejsze jego dzieło uznawana jest również „Sztuka rymotwórcza”.
 Kazimierz Władysław Wójcicki opisał Franciszka Ksawerego Dmo-
chowskiego w sposób następujący: „Wysokiego wzrostu, poważnego oblicza, 
samą postacią swoją wyrażał poszanowanie”25.
 Z małżeństwa z Izabelą Mikorską pozostawił syna Franciszka Salezego, 
brak informacji o innym potomstwie. 
 Izabella Mikorska zmarła w Radzikach Dużych dn. 2 kwietnia 1847 r., 
gdzie mieszkała przy synu, miała wówczas 79 lat26 (zatem rodziła się ok. 
1768 r.). Najprawdopodobniej tam też została pochowana.

 Franciszek Salezy Dmochowski27 urodził się w  Warszawie dn. 14 
marca 1801 r. Ochrzczony został imionami Franciszek Salezy Aleksander 
Antoni. Był synem Franciszka Ksawerego i Izabeli z Mikorskich Dmochow-
skich. Dzieciństwo spędził w Warszawie i w rodzinnym majątku Świesz na 
Kujawach. Nauki początkowe pobierał pod kierunkiem ojca i  guwernera 
Antoniego Jakubowskiego, autora słownika polsko-rosyjskiego. Po śmierci 
ojca, w  1808 r., opiekowali się nim przyjaciele ojca, m.in. Kołłątaj. W  la-
tach 1809-1817 kontynuował naukę w szkołach pijarskich w Warszawie, po 
których ukończeniu zapisał się na wydział prawa i administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Naukę tę zakończył nie uzyskawszy stopnia naukowe-
go. Niezależnie od nauk prawniczych studiował literaturę (Wydział Nauk 
i  Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego28). Wówczas to rozpoczął 
prace na polu literatury od przekładów z Moliera i Arnaulta. W latach 1820-
1822 jeszcze jako student redagował wraz z Dominkiem Lisieckim pismo 
„Wanda”. Trudna sytuacja finansowa rodziny zmusiła go, dziewiętnastolatka, 

24 K. W. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski …, t. I, s. 465.
25 K. W. Wójcicki, Cmentarz Powązkowski …, t. I, s. 465.
26 Archiwum Państwowe w  Toruniu (dalej: APT), Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej 

Radziki Duże 1847, zgony, nr 6.
27 M. Danilewiczowa, Dmochowski Franciszek Salezy (1801-1871), PSB, t. V, s. 205-206.
28 R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny, Wrocław-War-

szawa-Kraków-Gdańsk 1977, s 359.
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do podjęcia pracy nauczyciela w niższych trzech klasach Liceum Warszaw-
skiego. W 1822 r. opuścił Warszawę i po sprzedaniu majątku Świesz objął 
w dzierżawę wieś w okolicach Brzezia w pow. rawskim, gdzie gospodarował 
do 1824 r. W tym czasie utrzymywał bliskie kontakty sąsiedzkie z Konstan-
tym Świdzińskim. Po powrocie do Warszawy rozwinął ożywioną działal-
ność jako tłumacz, redaktor i wychowawca. Od 1826 r. został właścicielem 
drukarni i dwóch księgarni, w Warszawie przy ul. Miodowej i w Radomiu 
(1829-1833). Od 1825 r. rozpoczął żywą kampanię wydawniczą, podejmu-
jąc pt.: „Biblioteki Narodowej” wydawnictwo pism zbiorowych m.in. swego 
ojca, Franciszka Zabłockiego, Franciszka Dionizego Kniaźnina. Udało mu 
się zdobyć dla czytelnictwa szerokie grono odbiorców wydawaniem popu-
larnych i  tanich powieściowych serii wydawniczych, rozpoczętych od pism 
Waltera Scotta. Od 1 lipca 1826 r. do 1829 r. redagował „Gazetę Kore-
spondenta Warszawskiego” z  dodatkiem literackim noszącym tytuł: „Roz-
maitości”. W  latach 1825-1826 redagował również „Bibliotekę Polską”, to 
tu w 1826 r. opublikował ostrą krytykę „Sonetów krymskich” Mickiewicza, 
która wywołała znaną rozprawę Mickiewicza „O krytykach i  recenzentach 
warszawskich” (1828 r.). 
 W 1831 r. redagował „Niepodległość” (wyszło sześć zeszytów), wespół 
z Elsnerem opracował scenę liryczną pt. „Powstanie narodu”, pisywał wier-
sze patriotyczne. W  latach 1831-1839 kontynuował ożywioną działalność 
jako tłumacz i wydawca. Były to przekłady własne Dmochowskiego i innych 
współczesnej powieści francuskiej (Balzac, Paul de Kock, Chateaubriand) 
wydawane w różnych seriach wydawniczych. Wydawał nadto w latach 1837-
1838 w formie zeszytów bardzo poczytną „Podróż malowniczą po Europie” 
i  czasopismo „Muzeum Domowe”. Około roku 1840 sprzedał księgarnię 
przy ul. Miodowej w  Warszawie i  usunął się na wieś do świeżo nabytego 
majątku Radziki Duże (pow. rypiński, par. Radziki)29. W roku 1843 wylegi-
tymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim30. Po 16 latach powrócił 
do Warszawy i do pióra. Współpracował z  „Gazetą Codzienną”. Nabył na 
własność „Kronikę Wiadomości Krajowych i  Zagranicznych” (kontynuację 
„Dziennika Warszawskiego”), którą jednak musiał ze stratami sprzedać, 
ze względu na konkurencję „Gazety Codziennej” redagowanej przez Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego, finansowanej przez Leopolda Kronenberga. 

29 SGKPol, t. IX, Waszawa 1888, s. 470.
30 E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000, s. 130.
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Ostatecznie zmuszony został do powrotu do szkolnictwa, od 1863 r. uczył j. 
polskiego w wyższych klasach III Gimnazjum w Warszawie i opracowywał 
podręczniki szkolne. Dalej jednak publikował. Schyłek życia poświęcił przy-
gotowaniu pism poety i profesora Uniwersytetu Warszawskiego Kazimierza 
Brodzińskiego. W  ostatnich miesiącach życia podjął Dmochowski prace 
nad pamiętnikiem obejmującym dzieje całego życia, jednak pracy tej nie 
dokończył, pozostawiając podobno szkic w rękopisie. Zmarł 3 sierpnia 1871 
r. w  Warszawie, pochowany na cmentarzu powązkowskim (Stare Powąz-
ki, kwatera 17, rząd 2, miejsce 26). Na jego grobie znalazła się następująca 
inskrypcja: 

„D. O. M.
FRANCISZEK SALEZY

DMOCHOWSKI
UR. 1800 R. 14 MARCA
† 1871 R. 3 SIERPNIA

SŁUŻYŁ POCZCIWEJ SŁAWIE
DŁUGIM WIEKIEM PRACY

WIEŃCEM POCZCIWEJ SŁAWY
GRÓB WIEŃCZĄ RODACY”

 Dmochowski „…uważany był za mamuta w  kwestiach estetycznych, 
a za groszoroba w wydawnictwach…”, był jednak „…jedną z wybitniejszych 
i ruchliwszych postaci warszawskiego świata literackiego w okresie między-
powstaniowym, o niewątpliwych zasługach na polu wydawniczym i krzewie-
nia czytelnictwa.”31

 Franciszek Salezy Dmochowski, dn. 1 lipca 1827 r., w Warszawie, u św. 
Jana, zawarł związek małżeński z panną Joanną Antoniną Ludwiką Soder, 
urodzoną w Warszawie w 1804 r., córką nieżyjącego już wówczas Jana Sode-
ra posiadającego w Warszawie własną kamienicę (przy ul. Senatorskiej 476) 
i Elżbiety z Karniców32. 
 Joanna z Soderów Dmochowska zmarła w Warszawie dn. 13 czerwca 
1882 r., wyprowadzenie jej zwłok odbyło się dn. 15 czerwca z kościoła św. 
Krzyża na cmentarz na Powązkach33. Wedle nekrologu ostanie lata swego 
życia chorowała. 

31 M. Danilewiczowa, Dmochowski Franciszek Salezy (1801-1871), PSB, t. V, s. 206.
32 APW, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, s. 237-238, 

nr 124
33 „Kurier Warszawski”, nr 132 z dn. 15 czerwca 1882. 
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 Franciszek Salezy i Joanna z Soderów Dmochowscy mieli przynajmniej 
dwoje dzieci: córkę Zofię Ludwikę Izabellę i zmarłego w niemowlęctwie syna 
noszącego imię Henryk (nie udało się odnaleźć aktu chrztu; zm. w Warsza-
wie dn. 28 września 1831 r., według aktu zgonu żył jeden miesiąc)34. 

 Zofia Ludwika Izabella Dmochowska urodziła się w  Warszawie dn. 
14 maja 1829 r. Została ochrzczona, imionami Zofia Ludwika Izabella, 
z wody 4 lipca 1829 r.35. Sakrament chrztu został dopełniony w Warszawie 
dn. 22 lipca 1830 r.36. Dn. 15 października 1846 r. w  Radzikach Dużych 
wyszła za mąż, za Leona Jarosława Bentkowskiego h. Prawdzic odm. (ur. 
w Warszawie 27 listopada 1823 r., zm. w Krakowie 7 października 1889 r.) 
syna Feliksa, profesora i  dziekana Uniwersytetu Warszawskiego, sędziego 
pokoju i naczelnika Archiwum Głównego Królestwa Polskiego i Emilii Julii 
z  Zadylerów małżonków Bentkowskich37. Po ślubie małżonkowie osiedli 
w  Radzikach Dużych, majątku żony. Biograf Bentkowskiego napisał, że: 
„W niewiadomym bliżej czasie (po r. 1850) opuścił żonę i  synka i wyemi-
grował w charakterze osadnika do kolonij francuskich w pd. wsch. Afryce.”38 
Okres, w którym Bentkowski porzucił rodzinę można znacznie zawęzić. Po-
zwalają na to akta stanu cywilnego, z których jasno wynika, że przynajmniej 
do roku 1855 cała rodzina przebywała jeszcze w Radzikach Dużych, w tym 
okresie Bentkowski wszedł w posiadanie majątku Mikołajówka (pow. war-
szawski, par. Łomna)39 i tam rodzina przebywała kolejne pięć lat40. W powo-
łanym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na dwa akty urodzenia. 
Pierwszy, z ksiąg parafii Łomna (pow. warszawski, par. własna), z dn. 15 maja 
1861 r., w  którym zapisano, że stawił się Leon Bentkowski dziedzic dóbr  

34 APW, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, s. 1074, nr 
1110.

35 APW, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, s. 91, nr 339
36 APW, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Andrzeja w  Warszawie, s. 177, nr 353. 

Wśród obecnych wspomniany został: Kajetan Koźmian senator kasztelan Królestwa Polskiego.
37 APT, Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Radziki Duże, 1846, śluby, nr 11; S. P. Koczo-

rowski, Bentkowski Feliks Jan (1781-1852), historyk i filolog, w: PSB, t. I, Kraków 1935, s. 440-442.
38 K. Buczek, Bentkowski Leon Jarosław (1823-1889) kustosz Muzeum ks. Czartoryskich w Krakowie, w: 

PSB, t. I, s. 442.
39 SGKPol, t. VI, Warszawa 1885, s. 406.
40 http://geneteka.genealodzy.pl/ dostęp z  dn. 19.11.2015 r. nie wchodząc w  szczegóły dotyczące 

potomstwa Leona Bentkowskiego i Zofii z Dmochowskich, które nie są dość istotne ze względu 
na temat niniejszego opracowania.
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Mikołajówka41, drugi z ksiąg metrykalnych par. Wawrzyszew (obecnie dziel-
nica Warszawy), z dn. 16 listopada 1862 r.42, gdzie zapisano, że chrzczone 
dziecko (córka Teresa Wiktoria Konstancja) jest urodzone 20 lipca 1862 r. 
z Leona Bentkowskiego obywatela ziemskiego zamieszkałego w Marymon-
cie, „który nie jest obecny niniejszemu aktowi z powodu wyjazdu w interesie 
familijnym”. Wobec tego należy uznać, iż Leon Bentkowski opuścił rodzinę 
między 15 maja 1861 r., raczej końcem tego roku43, a 16 listopada 1862 r. Nie 
jest to sprzeczne z informacjami, które posiadamy na temat dalszych losów 
Bentkowskiego, który na wieść o wybuchu powstania styczniowego wybrał 
się do kraju, nie zdążył jednak na czas i osiadł w r. 1864 w Paryżu44. Dn. 15 
maja 1866 r. wszedł do agencji ks. Władysława Czartoryskiego, a  stąd do 
wyższej szkoły polskiej w  Montparnasse, zlecono mu również opiekę nad 
zbiorami bibliotecznymi księcia. W 1872 r. wraz z Czartoryskim wyjechał 
do Kórnika, gdzie do końca 1876 r. zajmował się porządkowaniem rękopi-
sów i  ich inwentaryzowaniem. Po urządzeniu muzeum krakowskiego objął 
i sprawował do końca życia pieczę nad całością zbiorów. Chyba zatem nigdy 
nie powrócił do żony i dzieci, a przynajmniej brak na to dowodów. 
 Pamięci Bentkowskiego poświęcona jest inskrypcja na nagrobku rodzin-
nym znajdującym się w Warszawie, na cmentarzu Powązkowskim (został on 
pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie45). 

„PAMIĘCI
LEONA BENTKOWSKIEGO
KUSTOSZA MUZEUM XX CZARTORYSKICH W KRAKOWIE
UR. 27 LISTOPADA 1823 W WARSZAWIE
ZM. 7 PAŹDZIERNIKA 1889 W KRAKOWIE”46

 Niestety nie udało się dotąd ustalić miejsca wiecznego spoczynku Zofii, 
podobnie zresztą jak i jej daty zgonu. Żyła jeszcze 15 czerwca 1882 r., skoro 
wystąpiła w nekrologu swej matki.

41 APW, Oddział w Grodzisku Mazowieckim, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łom-
nej 1861, k. 5v, nr 38.

42 APW, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Marii Magdaleny w Warszawie (Wawrzy-
szew) 1862, k. 15, nr 102.

43 Skoro Teresa urodziła się 20 lipca 1862 r., to najpewniej została poczęta w październiku 1861 r.
44 K. Buczek, Bentkowski Leon Jarosław (1823-1889) …, dz. cyt. s. 442.
45 http://cmentarium.sowa.website.pl/Cmentarze/spisRakow.html#b dostęp z dn. 19.11.2015 r. 
46 http://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=5591 dostęp z dn. 19.11.2015 r.
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 Zofia była ostatnim potomkiem Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, no-
szącym to nazwisko. Jego krew przez Bentkowskich przeszła do innych rodzin. Za-
gadnienie to jednak wykracza swym zakresem poza temat niniejszego opracowania.

 Franciszek Ksawery 
 (ochrzczony jako: Mikołaj Franciszek)

 Dmochowski
 *1 października lub 2 grudnia 1762 Brulino Oprawczyki

 +20 czerwca 1808 pod Błoniem
 x. 11 marca 1804 Warszawa, Izabella Mikorska 
 *ok. 1768-1775 +2 kwietnia 1847 Radziki Duże

 |
 Franciszek Salezy 

 Aleksander Antoni 
 *14 marca 1801 Warszawa 
 +3 sierpnia 1871 Warszawa

 x. 1 lipca 1827 Warszawa, Joanna Antonina Ludwika Soder 
 *1804 Warszawa +13 czerwca 1882 Warszawa

            Zofia Ludwika Izabella                       Henryk
 *14 maja 1829 Warszawa + po 15 czerwca 1882 *sierpień 1831 

x. 15 października 1846 Radziki Duże, Leon Jarosław Bentkowski  
+28 września 1831 Warszawa 

 *27 listopada 1823 Warszawa +7 października 1889 Kraków 
 

Tablica nr 1. Franciszek Ksawery Dmochowski i jego potomkowie

2. Najbliżsi krewni Franciszka Ksawerego Dmochowskiego

 W wielu rodzinach pokutuje fałszywe przekonanie o bliskim pokrewień-
stwie, czy nawet pochodzeniu od Franciszka Ksawerego Dmochowskiego47. 

47 Jest to samo w  sobie ciekawe zagadnienie warte osobnych badań. Np. w  linii, z której pochodzi 
piszący te słowa, jest przechowywana tradycja o księdzu Franciszku Dmochowskim. Podejrzewano, 
że mógł on mieć coś wspólnego z Franciszkiem Ksawerym Dmochowskim. Nie jest to prawdą. 
Na to błędne przeświadczenie złożyło się kilka przesłanek. Otóż w mojej rodzinie faktycznie był 
ksiądz o  imieniu Franciszek. Jednak urodził się on w  Dąbrowie Michałkach (pow. nurski, par. 
Dąbrowa Wielka) w  1771 r., a  w  latach 1795-1810 sprawował funkcję wikariusza kościoła św. 
Zygmunta w Łosicach, dalsze jego losy pozostają nieznane (T. Dobrowolski, 500 lat łosickiego Ko-
ścioła – dzieje parafii i dekanatu, Łosice 2011, s. 243). Zatem nie miał nic wspólnego z Franciszkiem 
Ksawerym Dmochowskim. Jego bratankiem był zaś urodzony w Dąbrowie Michałkach, w 1797 r. 
, Jan Baltazar Dmochowski, również ksiądz, dziekan wiski, proboszcz parafii Przytuły, zmarły tu    
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Zatem chociażby z tego względu warto zarysować tu genealogię najbliższych 
jego krewnych. Trzeba jednak od razu z całą mocą zaznaczyć, że kwestie tu 
poruszane nie mogą być traktowane w kategoriach ostatecznych, wymagają 
one bowiem dalszych szerszych badań. 

 Jakub 
 +p. 1705
 x. NN

 
                                 Jan                                  Mikołaj 
                                 +p. 1705                            +1721/1726
                         x. Katarzyna Stokowska

       Tomasz                         Stefan                         po nim 
      +p. 1740                    +1737/1739                    potomstwo
        x. NN               x. Marianna Tymińska

       po nim                         Andrzej
    potomstwo            x. 1739 Franciszka Bogucka

Katarzyna    Mariannna  Konstancja   Cecylia   Klemens Bartłomiej Krzysztof Stanisław  Mikołaj    Józef
  *1740           *1742         *1745     Marcjanna  *1749         Jan         *1759     *1759  Franciszek Joachim 
 x. Antoni    x. Mikołaj                     *1746                    *1756   x. Marianna              *1762      *1765 
Krzeczkowski Tryniszewski              x. Józef                                 Bogucka                     x. Rozalia 
                                                   Zaremba                                                   zob. Budziszewska
                                                                                                                         Tablica nr 1

Tablica nr 2. Uproszczona genealogia rodziny Franciszka Ksawerego Dmochowskiego48 

8 grudnia 1851 r. (ks. J. Łupiński, Seminarium duchowne w  Tykocinie w  latach 1769–1863, Łódź 
2011, s. 303-304; „Kurier Warszawski”, 1859, nr 50). Najwyraźniej więc w przekazie rodzinnym 
oba te byty zostały złączone w jeden i ze względu na imię pierwszego z nich pojawiło się podej-
rzenie, iż mógł mieć coś wspólnego z Franciszkiem Ksawerym Dmochowskim.

48 Szczęśliwym trafem podczas mojego wystąpienia na konferencji okazało się, że na sali obecna 
jest osoba doskonale zorientowana w genealogii potomków Stanisława i Marianny z Boguckich 
Dmochowskich. To dzięki uprzejmości Pani Ewy Rubaszewskiej z Warszawy, której w tym miejscu 
pragnę złożyć gorące podziękowania, tak dokładnie zestawione tu zostało potomstwo Andrzeja 
Dmochowskiego. Powyższe dane opierają się na szerokiej kwerendzie Pani Ewy Rubaszewskiej 
przeprowadzonej w księgach metrykalnych parafii w Czyżewie, Rosochatym Kościelnym, Andrze-
jewie, Zuzeli, Nurze, Bogutach, Zarembach i  Ceranowie. Poza tym powyższy schemat genealo-
giczny został zestawiony na podstawie: Archiwum Główne Akt Dawnych w  Warszawie (dalej: 
AGAD), 2. Nurska grodzka wieczysta 1704-1708, k. 187; 14. Nurska grodzka wieczysta 1737-
1741, k. 57, 151.
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 Obecnie wystarczy stwierdzić, że z najbliższych krewnych – braci Franciszka 
Ksawerego Dmochowskiego nieco więcej wiadomo jedynie na temat potomstwa 
Klemensa, Stanisława i Józefa Joachima. Chociaż zagadnienia te wychodzą poza 
temat niniejszego opracowania jednak można już teraz stwierdzić, że gałązka 
Józefa Joachima zgasła w linii męskiej już w pokoleniu jego dzieci. Dalszych ba-
dań wymaga potomstwo Stanisława i Klemensa49. Nie jest obecnie jasne, czy ich 
potomstwo wciąż istnieje, czy jednak wymarło, a  jeśli tak, to kiedy to nastąpiło. 
Należy tu jeszcze wspomnieć, że Ludwik Cieszkowski50, opisując biografię Fran-
ciszka Ksawerego Dmochowskiego, zauważył, że miał on siedmioro rodzeństwa, 
pięciu braci i dwie siostry. Z tego jeden z braci, podobnie jak Franciszek Ksawery, 
miał sobie obrać stan duchowny. Spekulując, to w  Bartłomieju lub Krzysztofie 
można widzieć duchownego. Wszyscy bracia mieli według Ludwika Cieszkow-
skiego uczęszczać w Drohiczynie do szkół jezuitów a po kasacie tego zakonu do 
pijarów51. Rozrodzenie potomków Andrzeja Dmochowskiego z Brulina Opraw-
czyków w sposób najpełniejszy przedstawiają chyba dane z przeprowadzonej przez 
nich legitymacji ich szlachectwa w latach czterdziestych XIX w.

 Andrzej Dmochowski
 x. 1739 Franciszka Bogucka 

                 Stanisław                              Klemens                         Franciszek Ksawery
                                              x. Marianna Moszczeńska                x. Izabella Mikorska

         Ludwik        Ignacy               Józef        Ferdynand                   Franciszek Salezy
                    1842 r.                            1843 r.                                         1843 r.
 Tablica nr 3. Potomstwo Andrzeja Dmochowskiego, które wylegitymowało się ze szlachectwa52

49 Można go próbować identyfikować z Klemensem Dmochowskim, w latach 1780-1783 plenipoten-
tem ks. Michała Aleksandra Czetwertyńskiego, później (1797 r.) pełnomocnikiem Kacpra Skarbka 
(A. Sikorski, P. Mysłakowski, Rodzina matki Chopina. Mity i rzeczywistość, Warszawa 2000, s. 82, 
102, 179). Do tej rodziny mógł również należeć Jan Dmochowski (K. Krzeczkowski, Dmochowski 
Jan (1877-1928), ekonomista, profesor i  rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, działacz na 
polu życia gospodarczego i społecznego, w: PSB, t. V, s. 207-208) rektor Szkoły Głównej Handlowej 
w 1928 r. Zagadnienia te wymagają dalszych badań.

50 L. Cieszkowski, Pamiętnik anegdotyczny…, s. 318.
51 L. Cieszkowski, Pamiętnik anegdotyczny z  czasów Stanisława Augusta, z  rękopisu wyd. przez  

J. I. Kraszewskiego, Poznań 1867, s. 318.
52 Na podstawie: Tablicy nr 2; A. Boniecki, Herbarz polski, t. IV, s. 303-304; S. Uruski, Rodzina…,  

t. III, Warszawa 1906, s. 176; E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana …, s. 130. W tej grupie wymie-
niany jest również Adam syn Franciszka i Scholastyki Niemierzycz, wylegitymowany w 1843 r., 
w Królestwie Polskim – nie jest jasne, czy faktycznie należy go zaliczać do tego kręgu rodzinnego, 
brak ku temu pozytywnych przesłanek.
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  Zatem z  braci Franciszka Ksawerego Dmochowskiego chyba jedynie 
Stanisław i Klemens pozostawili męskie potomstwo, żyjące w latach czter-
dziestych XIX w., mogące dalej poprowadzić te linie rodziny. Dalsze badania 
powinny umożliwić weryfikację tego poglądu.

III.  Podsumowanie

 Niniejsze opracowanie wskazuje szereg ważnych uzupełnień i korekt do 
genealogii rodziny Franciszka Ksawerego Dmochowskiego. Tym niemniej 
zagadnienie to wymaga dalszych badań. Zdaje się, że szczególnie duży poten-
cjał badawczy drzemie w  zagadnieniu genealogii potomków braci Francisz-
ka Ksawerego Dmochowskiego. Wydaje się, że będzie tam można odnaleźć 
osobistości zasłużone dla polskiej kultury i nauki. Warto zatem przypominać 
takie postaci i ich dokonania, tym bardziej, że pochodzili oni z mazowieckiego 
zaścianka, z  ziemi nurskiej, o  czym rzadko się wspomina. Konstatacja taka 
zmusza do kolejnej refleksji, otóż niezwykle budujące i zarazem intrygujące jest 
obserwowanie postaci wybitnej, której właściwie tylko jej zdolności pozwalają 
wybić się ponad swój stan, budowę mocnej pozycji społecznej, którą dziedziczy 
ich potomstwo. Przy czym oparcie tej pozycji stanowi nie podlegająca dyskusji 
kulturotwórcza rola przedstawicieli tej rodziny, a nie jej majątek. W pełni uza-
sadnione jest zatem twierdzenie, iż Franciszek Ksawery Dmochowski przebył 
daleką drogę od szlacheckiego zaścianka do literackiego panteonu. 
 Na zakończenie warto zgłosić pewien postulat badawczy. Obok badań 
genealogiczno-biograficznych potomków Andrzeja Dmochowskiego z Bru-
lina Oprawczyków, warto jeszcze skupić się na ustaleniu losów spuścizny 
literackiej, czy szerzej rękopiśmiennej po Franciszku Ksawerym i Franciszku 
Salezym Dmochowskich. Obecnie jej losy są zupełnie nieznane, a  jak się 
wydaje, materiały te mogłyby wiele objaśnić.
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Małgorzata K. Frąckiewicz
Uniwersytet w Białymstoku
Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Łomży

Historia rodu Łabęckich  
(losy rodziny łomżyńskiej na podstawie wspomnień)

 Prezentowany w  niniejszym opracowaniu materiał „zebrała na pod-
stawie przekazów ustnych pani Lucyna z  Zielińskich1 Kucharska2, eme-
rytowana nauczycielka muzyki i  śpiewu, w  Grajewie”3. Zarejestrowała 
ona wspomnienia Marii Janiny Łabęckiej. Następnie przekazała je do 
„archiwum” Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej4. Materiał ten 
dotarł do mnie dzięki panu Czesławowi Rybickiemu, który z wyczuciem 
badacza dostrzegł w zarzuconym gdzieś tekście rzecz wartościową. Uwa-
żałam za swój obowiązek, by to wspomnienie opracować i spopularyzować 
jako badaczka antroponimów łomżyńskich, która zobaczyła w  nim rzecz 
wzorcową dla historii rodów i rodzin związanych z mieszczańską Łomżą. 
W opracowanym przeze mnie Słowniku nazwisk łomżan (XV-XIX wieku) 
zrejestrowałam na podstawie źródeł nazwisko Łabęcki, które ma w  nim 
taki oto opis:

1 W źródłach łomżyńskich pojawiają się następujące informacje: ZIELIŃSKI: Jan Zieliński prze-
chrzta, syn Moska Ankielowicza 1809, KAUŁ 300; Teofil Zieliński wyrobnik 1862, KAZŁ 274; 
Feliks Zieliński wyrobnik 1872, KAŚŁ 31; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Zie-
leniec, kal., gm. Syców; pozn., gm. Swarzędz; Młp: Zielenice, krak., gm. Radziemice; Zieleniec, rad., 
gm. Głowaczów; Maz: Zieleniec, siedl., gm. Sadowne; Śl: Zielina, opol., gm. Strzeleczki; Krpłd: 
Zielińce, Zieleńce (za: SEM cz. 3, s. 228) formantem –ski.

 Forma żeńska: Małgorzata Zielińska 1809, KAUŁ 215; Franciszka Zielińska 1811, KAŚŁ 47; Ka-
tarzyna Zielińska 1815, KAZŁ 135; Helena Zielińska 1865, KAZŁ 297; Maryanna Zielińska 1865, 
KAZŁ 160; Julja Zielińska 1876, KAŚŁ 21; Juljanna Zielińska 1876, KAŚŁ 8.

2 Lucyna Zielińska-Kucharska, córka Sabiny z Kalałorów i Kornela Zielińskich urodzona 4 VI 1909 
r. w Grajewie w ziemi łomżyńskiej.

3 Wszelkie cytaty zaczerpnięto z maszynopisu tekstu pani Lucyny z Zielińskich Kucharskiej, która 
spisała wspomnienia o rodzie Łabęckich. Dokonano ich niezbędnej redakcji na potrzeby niniejszej 
publikacji.

4 Taką informację podano w opisie.
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ŁABĘCKI: Józef Łabęcki 1866, KAZŁ 112; nazwisko utworzone od nazwy 
miejscowości Krpłd: Łabędź, część wsi Dzików, przem. gm. Stary Dzików 
(za: SEM5 cz. 3, s. 105); też od nazwy miejscowości Łabędy, Łabędzie (za: 
SHNO6 t. I, s. 209) formantem –cki.

 Zostało ono poświadczone tylko raz. Jednak poszukiwania oparte na 
przekazie ustnym doprowadziły do innych źródeł archiwalnych. Materiał 
wspomnieniowy, świadomie przekazany, by go utrwalono, ukazuje cieka-
we dzieje jednego z  rodów łomżyńskich. Jego zilustrowanie na podstawie 
wspomnień nie było zbyt trudne i może być traktowane jako przyczynek do 
tropienia genealogii innych rodzin i rodów.

1. Z opowiadań Marii Janiny Łabęckiej, córki Pawła,  
  syna Mikołaja

 „Mikołaj Łabęcki, herbu Nałęcz7, urodzony w Łomży, gdzieś około roku 
18308, ożenił się z  Francuzką, panną Celiną de Lacour. Mieli troje dzieci: 
najstarszy Stanisław, potem Paweł i córka Ludwika. Państwo Mikołajostwo 
przeżyli ze sobą zgodnie 30 lat. Mikołaj zmarł 8 grudnia 1908 r. w Woło-
czyskach, kiedy przebywał u córki Ludwiki.
 6 marca obchodził swoje imieniny, a sporo depesz gratulacyjnych z tej 
okazji przyszło już po jego śmierci. Lubił on odwiedzać swoje dzieci. Lato 
najczęściej spędzał w Finlandii u najstarszego syna Stanisława, który, miesz-
kając w Petersburgu, wybudował sobie wypoczynkową willę właśnie w Fin-
landii. Chętnie też jeździł do swojej ukochanej córki Ludwiki do Wołoczysk 
(na granicy Rumunii). Po powrocie miał zawsze wiele do opowiadania. 
Państwo Mikołajostwo byli jeszcze na ślubie swego młodszego syna Pawła 
w Łomży w 1890 r. Tyle wiem o Mikusiu, jak nazywaliśmy dziadka, który 
został pochowany w Włoczyskach. 

5 Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, red. A. Cieślikowa, M. Malec,  
K. Rymut, cz. 3: Odmiejscowe nazwy osobowe, oprac. Z. Kaleta przy współudziale E. Supranowicz 
i J. Szymowej, Kraków 1997.

6 Abramowicz Z., Citko L., Dacewicz L.: Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV 
– XVII w.), t. 1., Białystok 1997.

7 Raczej herbu Korab.
8 Pamięć wspominającej odwołuje się do wydarzeń z historii Polski, z czasem powstania listopado-

wego kojarzą się jej urodziny Mikołaja.
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 Pani Mikołajowa Łabęcka miała imię Celina (a może Cecylia?)9 z domu 
de Lacour, podobno była harfistką. Ojciec jej, generał napoleoński i nauko-
wiec, za zasługi dostał od cesarza zegar w  stylu empire10 (podobno było 
takich zegarów siedem), a gdy córka wychodziła za mąż – ojciec jej ofiarował 
ten zegar, który do dnia dzisiejszego zachował się w  rodzinie. Matka zaś 
obdarowała córkę przepięknym szalem kaszmirowym, chyba pięciometro-
wym, a tak cienkim i delikatnym, że z łatwością można go było przeciągnąć 
przez obrączkę. Pani Celina założyła w Łomży pensję, dla „panien dobrze 
urodzonych” z  wykładowym językiem francuskim. Pensja ta istniała kilka 
(czy kilkanaście lat) i  nie utrzymała się, bo była zbyt kosztowna, a  czasy 
były ciężkie, popowstaniowe (1863). Pani Celina miała uraz na temat swojej 
brzydoty i dlatego nie fotografowała się. Zmarła w Łomży w 1895 r. i została 
tam pochowana.

Akt zejścia Celiny (Celestyny) Łabęckiej, 287/1895, parafia w Łomży

 1.2. Rodzina Mikołaja i Celiny Łabęckich

 Najstarszy syn Mikołaja i Celiny z domu de Lacour – Stanisław, urodził 
się w Łomży. 

9 W jednym z aktów zapisano: Celestyna.
10 Styl w sztuce czasów cesarstwa Napoleona.
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Akt chrztu Stanisława, 92/1861

 Po ukończeniu tamże gimnazjum klasycznego oo. wyjechał do Peters-
burga na dalsze studia. Tam ożenił się z Rosjanką – wdową z synem. Mieli 
jedną córkę, której dali imię Janina, dla upamiętnienia Janiny, córki Pawła 
(młodszego brata). Była zresztą bardzo podobna do niej. (Fotografia Janiny 
Stanisławówny z matką zachowała się w rodzinie). Żona Stanisława mówiła 
tylko po rosyjsku. Stanisław miał w Petersburgu bardzo dobrze zaopatrzoną, 
elegancką drogerię. Artykuły sprowadzał z Francji. Dwór carski zaopatrywał 
się tylko w jego magazynie. Był człowiekiem bardzo zamożnym. Jak widać 
w zachowanych fotografiach, był bardzo przystojny i elegancki. W rodzinie 
kursowała taka plotka, że gdy Stanisław przyjechał z  wizytą do brata do 
Warszawy, to z miejsca zakochał się w swojej bratowej, pani Jadwidze, która 
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rzeczywiście była piękną kobietą (fotografia zachowała się w rodzinie). Pan 
Stanisław nie chcąc pozwolić na rozwój takiego uczucia, prędko wyjechał. 
Było to przed ślubem z Rosjanką. Gdy urodziła mu się córeczka, nazwał ją 
Janiną, tak jak nazwała swą córeczkę piękna p. Jadwiga, żona Pola. Bracia 
korespondowali ze sobą. Ostatnia wiadomość od Stanisława przyszła w 1928 
r. Donosił, że zabrano mu drogerię i był załamany.
 Paweł Łabęcki, młodszy syn Mikołaja i Celiny z d. de Lacour urodził 
się w Łomży w 1858 r. 

Akt chrztu Pawła Mikołaja, 299/1858

 Ukończył, tak jak starszy brat, gimnazjum oo. Kapucynów w  Łomży. 
Był bardzo uzdolniony. Szczególną sympatią obdarzał go ojciec wykładający 
języki klasyczne. Był to Grek z pochodzenia, z wykształcenia plastyk, rzeź-
biarz. W dowód wyróżnienia, obdarował swego ucznia wyrzeźbionym w ró-
żanym drzewie krzyżem, przepięknej roboty, który do dziś jest w posiadaniu 
jego córki Janiny. Jest to naprawdę artystyczna praca.
 Paweł Łabęcki miał niezwykle piękny głos, bas-baryton i  kształcił się 
w Warszawie u prof. Mattia Battistiniego11. Występował w operze warszaw-
skiej. Nazywano go polskim Szalapinem. Trwało to do 1890 r., nim Paweł 
Łabęcki nie zrezygnował ze swej (świetnej) kariery artystycznej, kiedy poznał 
piękną pannę Jadwigę Sieradzką z Różopola Podlaskiego. Oboje od pierw-
szego wejrzenia zapałali do siebie wielką miłością. Ojciec panny oświadczył, 

11 Doskonały baryton, Włoch, o którym czytamy: „W 1894 roku wśród Włochów w Ernanim Ver-
diego, a potem w tytułowej roli Rigoletta wystąpił doskonały baryton Mattia Battistini. Publiczność 
i  krytycy oszaleli na  jego punkcie; rzec można, że w Warszawie nastała era Battistiniego. To on 
właściwie dyktował repertuar. Opera polska bladła przy jego uwodzicielskim barytonie i wspania-
łych kreacjach scenicznych”. Por. http://teatrwielki.pl/teatr/historia/opera-narodowa-w-warszawie/
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że nie wyda córki za „komedianta”. Musi on porzucić scenę i  ukończyć 
Uniwersytet Warszawski – kierunek prawo. Kawaler zastosował się do tych 
warunków i 24 XI 1890 r. odbył się ich ślub w kościele Św. Krzyża w War-
szawie. Zamieszkali przy ulicy Kruczej 13. W rok później urodziła się Józefa-
-Antonina. W 1914 r., po wybuchu wojny, wszyscy zostali wywiezieni w głąb 
Rosji do Saratowa. Tam też przeżyli Wielką Rewolucję.
 W  roku 1918 do kraju wróciła Janeczka Łabęcka z  86–letnim Janem 
Sieradzkim z Różopola, jej dziadkiem (teściem jej ojca). Jan Sieradzki uro-
dzony 1822 r., powstaniec 1863 r., dekabrysta, za swoją działalność niepod-
ległościową aresztowany i skazany na katorgę w Szlisselburgu, gdzie przesie-
dział około 20 lat, wyjechał z wnuczką 22 X 1918 r. z Saratowa. Zostali oni 
rozdzieleni z rodziną. Dojechali pociągiem sanitarnym do Orła, gdzie pociąg 
został zatrzymany. Polakom mówiono, że ich rodziny nadjadą z  Saratowa. 
Zwrócili się do kolejarzy z  pytaniem: Kiedy nadjadą? Kolejarze odpowie-
dzieli: „I wy uwierzyliście w to, że nadjadą – żaden pociąg już nie nadjedzie, 
to był ostatni pociąg z Saratowa do Polski”. Po przyjeździe do Polski skie-
rowali się do Mariówki, gdzie przełożoną i założycielką Zakonu była siostra 
dziadziusia, Wanda Sieradzka. Dziadziuś bardzo się cieszył i z powrotu, i ze 
spotkania z  siostrą, lecz niestety na trzeci dzień zmarł. Pochowany został 
w (Mariówce) Smogorzewie.
 Od tego czasu Janinka zaczęła pisać listy do rodziców, wykorzystując 
wszelkie możliwości. Pisała do Saratowa, do Szwedzkiego Czerwonego 
Krzyża, lecz żaden list do nich nie dotarł, pomimo wytrwałego posyłania 
listów przez trzy lata. Rodzice wrócili w grudniu 1922 r. Przeszli kwaran-
tannę, po której zostali eszalonem12 odstawieni do Mińska Mazowieckiego, 
skąd się rozjeżdżali, dokąd kto chciał. Janeczka dowiedziawszy się, gdzie 
są, natychmiast się tam udała, zastała tam rodziców i  chorą na zapalenie 
płuc siostrzyczkę Ziutkę, której niestety nie dało się uratować. Lekarze 
w Warszawie byli bezsilni. Pomagali bardzo znajomi, którzy mieszkali w ich 
mieszkaniu w Warszawie przy ul. Wilczej 2 pp. Rychłowscy. W stanie nie-
rokującym nadziei przewieziono ją do Mariówki, gdzie 7 XI 1922 r. o godz. 
23.50 zmarła. Lekarz ratujący ją do końca, płakał. Była bardzo piękna i bar-
dzo utalentowana, szczególnie do muzyki i  do naśladowania. Naśladowała 
świetnie charakterystyczne zachowanie się dziadka Kossakowskiego. (Babcia 
Sieradzka, żona Jana, była z domu Tchorzewska i miała siostrę Marię za hr. 

12 Tzn. wojskowa jednostka przewozowa.
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Kossakowskim13. Panny Tchorzewskie14 miały brata Antoniego Tchorzew-
skiego, który zginął jako młody chłopiec w powstaniu 1863 r.)
 Śp. Ziutka miała też i  inne talenty – może by została pisarką, bo co 
wieczór opowiadała bajkę swojego pomysłu.
 Po śmierci córki pp. Polowie Łabędzcy osiedli w  Gocławicach, gdzie 
pan Paweł w cukrowni pełnił obowiązki jakiegoś kontrolera. Dostał miesz-
kanie i  ogródek, ale tam właśnie zachorował i  już nie pracował. Miał się 
starać o emeryturę „z łaski Prezydenta”. Powiedział „nigdy, z niczyjej łaski nie 
skorzystałem, więc i tym razem nie skorzystam”. Janeczka już wówczas była 
dyrektorką liceum pedagogicznego w  Mysłowicach, miała 5-cio pokojowe 
mieszkanie, umeblowane bardzo kosztownymi meblami rodziców. Wszystko 
było rzeźbione ręcznie, gabinet był dębowy, sypialnie z jasnego drzewa, salo-
nowe były pokryte czerwonym francuskim adamaszkiem; sekretarzyk mahoń 
z hebanem, obrzeżony srebrem – w stylu Ludwika (któregoś tam). Otwierał 
się obrotowo, jak otworzyło się ostatnią szufladę, to tam były skryteczki na 
biżuterię (czy listy miłosne). I właśnie tam, do Mysłowic, Janeczka zabrała 
rodziców przyklasnąwszy tacie, jego postawie.
 Pan Paweł był zamiłowanym myśliwym i karciarzem. Kiedy był młodszy 
jeździł do kuzynów Podczaskich do majątku Niegocin. Najczęściej jeździł 
tam z  wujem Franciszkiem Wodzyńskim, ożenionym z  panną Prószówną 
córką wojewody (jakiego?).
 Pan Paweł zmarł 29 VIII 1930 r. w Olsztynie (k. Częstochowy), (piękna 
historyczna miejscowość). Miał straszną astmę, więc przewiozła go do tego 
letniska w  lesie, lecz tam były młode sosny i  to go udusiło. Tam właśnie 

13 Nazwisko to pojawia się w Łomży w XVI wieku: 
 KOS(S)AKOWSKI: Josephus Kossakowski f. d. Pauli Kakowski capitanei polthoviensis et notarii 

Lomzensis 1556, RTA s. 103; Franciszek Kosakowsky 1628, LBŁ 346; Albert Kosakowski 1691, 
KAŚŁ 85; Woyciech Kossakowski vulgo Święta Dusza 1734, LMŁ 588; nazwisko utworzone od 
nazwy miejscowości Kosaki albo Kossaki w pow. łomżyńskim (gniazdo rodziny Kossakowskich) (za: 
NMK s. 199) formantem –ski. 

 Forma żeńska: Agnieszka Kosakowska 1637, LBŁ 1413; Brigitta Kossakowska 1732, LBŁc 48; 
Agnieszka Koszakowska 1749, LMŁ 1473; Maryanna Kossakowska 1873, KAŚŁ 68; Marianna 
Kossakowska 1876, WPRŁ 36; Antonina Kosakowska 1878, KOPŁ 14.

14 Kolejne nazwisko dokumentowane w źródłach łomżyńskich:
 TCHÓRZEWSKI: Jan Nepomucen Tchórzewski 1863, KAZŁ 107; Florian Tchórzewski 1869, 

KAZŁ 53; nazwisko utworzone od nazwy miejscowości Wlkp: Tchorzewo, dziś Torzewo, włoc., 
gm. Topólka (za: SEM cz. 3, s. 200) lub od nazwy miejscowości Tchórzew, Tchórzowa (za: SHNO 
t. II, s. 142) formantem –ski.

 Forma żeńska: Jadwiga Tchórzewska 1869, KAZŁ 12.
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zmarł i  tam został pochowany, bo nie było warunków do przewiezienia go 
do rodzinnego grobowca w Łomży. Dla upamiętnienia została położona na 
grobie płyta.
 Podczas drugiej wojny meble te wywieźli Niemcy, nic nie zostawiając.
 Łabęcka Ludwika – trzecie i najmłodsze dziecko Mikołaja i Celiny de 
Lacour – Łabęckich. Urodzona w Łomży ok. 1860 r. Studiowała w Peters-
burskim Konserwatorium – fortepian. Ukończyła tę uczelnię z  odznacze-
niem i z brylantową gwiazdą. Wyszła za mąż za wdowca z dwojgiem dzieci, 
za p. Bruna. 

Ślub Aleksandry Walerii Łabęckiej z Ottonem Braun 
31.01.1895 r.
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 Zajmował on stanowisko dyrektora (czy naczelnika) Komory Celnej 
w Włoczyskach na granicy rumuńskiej i tam mieszkali. Urodził się im syn, 
zwany „Tuzik”. Losy jego nieznane. Tam właśnie do tej ukochanej córki jeź-
dził na lato i jesień dziadziuś Mikuś, i tam zmarł.
 Jadwiga Łabęcka, żona Pawła, była córką Jana i  Marii (z  Tchorzew-
skich herbu Ślepowron) Sieradzkich, Herbu Rogala. Urodzona w Różopolu 
na Podlasiu (majątek posażny). Jej matką chrzestną była Józefa Tchorzew-
ska, siostra jej matki. Na nauczycielkę panien Sieradzkich była zaangażo-
wana młodziutka, świeżo po studiach pedagogicznych panna Maria Irena 
Korzeniowska15 (późniejsza długoletnia przełożona pensji i  nauczycielka 
w Łomży). Pani ta będąc już na emeryturze, pracowała jako wychowawczyni 
w  internacie gimnazjum w  Grajewie w  okresie międzywojennym. Jadwiga 
Łabęcka miała talent malarski, ale nie lubiła się eksponować. Na jej fotografii 
z  albumu rodzinnego jest napis uczyniony ręką córki o  treści następującej: 
„W  r. 1890 już była żoną Pawła Łabęckiego, mając lat 20”. Wynika stąd, 
że była urodzona w  roku 1870. Dnia 24 III 1890 wyszła za mąż. Zmarła  
7 XI 1922 w Mariówce i została pochowana obok dziadka Sieradzkiego Jana 
i córki Józefy Antoniny w Smogorzewie (cmentarz właściwy dla Mariówki).
 Maria Janina Łabęcka, córka Pawła i Jadwigi z Sieradzkich. Urodzona 
4 X 1891 w Warszawie. Wnuczka ze strony ojca – Mikołaja i Celiny (z d. 
De Lacour) Łabęckich, ze strony matki wnuczka Jana i Marii (z d. Tcho-
rzewskiej) Sieradzkich. Babka Maria, córka Maksymiliana herbu Ślepow-
ron, z  Radomia, opowiedziała wnuczce Janeczce taką historyjkę z  czasów 
swego narzeczeństwa. Kiedy dziadek, Jan Sieradzki, przyjechał do Różopola 
w konkury, zaraz po rekomendacji tata Maksymilian zapytał: „A jakiego to 
Waść herbu używasz?”. Pan Jan, student filologii polskiej, z natury b. dow-
cipny, z miejsca odpowiedział: „Wesz na bębenku fika koziołki”, a miał tytuł 
hrabiowski, którego nie używał. Widocznie pan Maksymilian miał również 
poczucie humoru, bo czarnej polewki nie podano. Jan Sieradzki był herbu 
Rogala, nie używał go, jak również swego tytułu, jakoby ze względu na to, że 
z tej rodziny biskupa powieszono, bliższych danych brak.

15 Ze źródeł łomżyńskich:
 KORZENIOWSKI: Józef Korzeniowski 1832, KAUŁ 37; nazwisko utworzone od nazwy miej-

scowości Młp: Korzeniewo, dziś Korzenno, kiel., gm. Raków (za: SEM cz. 3, s. 83). 
 Forma żeńska: Walerya Korzeniowska 1830, KAUŁ 214; Anna Pelagia Korzeniowska 1833, KAUŁ 

184.
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 Ciocia Janeczka o sobie samej: „Miałam manię „poprawiania”. „Popra-
wiła” nowe, jakieś bardzo cenne kapy, „poprawiła” obraz malowany przez 
matkę (która miała uzdolnienia malarskie), „poprawiła” obraz, akta ojca (był 
adwokatem), robiła afronty gościom, którzy jej się nie podobali itd. Nie 
można powiedzieć, żeby to było miłe, grzeczne dziecko. Za to w  później-
szym życiu wykazała się jako wspaniały człowiek. Można to wysnuć z  jej 
wspomnień, choć nie lubi wiele mówić o swoich zasługach. Okres jej życia, 
od czasu, kiedy pochowała dziadka Sieradzkiego i siostrę Ziutkę w Smogo-
rzewie, tzn. od 1922 r. wymaga specjalnego opracowania, co chcę uczynić 
zebrawszy dokładniejsze dane. Tymczasem zapiszę wspomnienia cioci z na-
jazdu bolszewickiego…
 Był rok 1920. Kobiety zapisują się do tzw. Służby Kobiet. Miały ta-
kie uprawnienie, że mogły zaczepiać mężczyzn i  sprawdzać, czy należą do 
Wojska Polskiego. Jeśli nie, to go wstydziły, mężczyźni robili się czerwoni 
i  uciekali. Nasi studenci – na Dworcu Wiedeńskim (Głównym) wypisali 
ogromny biały transparent, na nim wyrysowany młodzieniec, elegancko 
ubrany ze skórzaną torbą, a zamiast twarzy – łeb świński, nakryty eleganc-
kim kapeluszem, a  pod tym napis: „Choć wyjadą z  Polski świnie, Polska 
będzie i nie zginie”. Wszystkie młode panny przeszły dwutygodniowy kurs 
sanitarny i skierowane zostały na front. Zapisało się bardzo dużo, mimo iż 
przyjmowano tylko po studiach wyższych. (Ciocia ukończyła studia pedago-
giczne, potem historię). Z setek kobiet przyjęto tylko 50. Ja zdawałam z grupą 
lekarza ze Lwowa. Zostaliśmy skierowani do Ciechanowa. Zakwaterowano 
nas w szpitalu zakaźnym. Deputaty przydzielono oficerskie. Przywitały nas 
grzmoty artyleryjskie i ryki niedojonych krów, które wchodziły do wody dla 
ochłodzenia nabrzmiałych wymion. Dzieci masowo chorowały na czerwon-
kę. Pakowało się je do pociągów i odsyłało do Warszawy. To była makabra. 
Okien nie można było zamknąć, bo szyby leciały. Na drugi dzień, lekarz 
zląkł się i uciekł. Na punkcie zostałyśmy dwie, ja i młoda lekarka. Jakaś pani 
zaofiarowała się do pomocy. A tu wojsko nasze ucieka. Bolszewicy napierają. 
Lekarz kierujący zawiadamia, że wyjeżdża. Proponuje wspólny wyjazd. Ja 
się nie zgodziłam. Sytuacja z godziny na godzinę pogarszała się. Idziemy na 
stację, musimy się ewakuować. Na stacji nie ma żadnego pociągu. Jest godz. 
12.00 w nocy. Ciemności egipskie. Groza. Nadchodzi pociąg z wojskiem – 
ostatni. Wsiadłyśmy do wagonu. Do samej Warszawy jechaliśmy w ciemno-
ściach. 14 sierpnia 1920 r. o godz. 6 rano przyjeżdżamy na Pragę, a tu pełno 
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powiadomień. „Ciechanów w rękach bolszewików”, „Rzeź w Ciechanowie”, 
„rabunek i gwałty, kolbami rozbijają dzieci”. A 15 sierpnia 1920 r. już było 
zwycięstwo… Poszłam do „opieki nad żołnierzami w szpitalach”. Ale jeszcze 
jedno wspomnienie z Ciechanowa, czego nigdy nie zapomnę, to – kościół 
przepełniony tłumem wiernych, wielu leżało z  rozkrzyżowanymi rękami 
i śpiewali „Święty Boże”. To było wstrząsające. Z Warszawy wyjechałam do 
Łodzi, do szpitala. Razem leżeli nasi i bolszewicy. Chodziłyśmy i pytałyśmy, 
co taki ranny biedny żołnierz potrzebuje. Jeden z rannych nie chciał w ogóle 
rozmawiać. Zamieszkałam u kuzynów, skąd codziennie i  kilka razy dzien-
nie chodziłam do szpitala, robiłam zakupy, nosiłam kompoty załatwiałam 
korespondencję chorych. Ludzie dla szpitala dawali, co mogli, bezpłatnie. 
Nasi ranni prosili o  krzyżyk czy medalik. Dostawali darmo. Bolszewiccy 
żołnierze prosili o  to samo. Przynosiłam im na sznureczku. Ciekawa była 
rozmowa z  tymi bolszewickimi żołnierzami z północnych frontów. Pytam, 
dlaczego wyście tak panicznie uciekali spod Płocka. Odpowiedź: „Była czar-
na mgła, a w niej Postać, my przelękliśmy się i zaczęli uciekać, a do nas z tyłu 
strzelali”. Płocczanie gorąco modlili się do Matki Boskiej o obronę. Zostali 
wysłuchani…
 Ojciec mój, kochał Francję (atawizm), prenumerował stamtąd gazety 
i  różne pisma. W  jednej z  tych gazet był taki opis: „jak Polacy rzucili się 
na Bolszewików z  okrzykiem „psiakrew” – tak zwyciężyli”. ( Jakoś trudno 
uwierzyć, żeby polski żołnierz z  takim okrzykiem szedł w  bój L. K.) Tyle 
wspomnień cioci o wojnie z bolszewikami.
 Ciocia Janka od 1919 do 1922 r. była nauczycielką w  seminarium 
nauczycielskim w  Mariówce. A  co to była ta Mariówka? Był to Zakon 
Służebnic N. M. Panny, założony przez Wandę Sieradzką, rodzoną siostrę 
dziadka Jana Sieradzkiego. Mariówka leży 4 km od Drzewicy, na drodze 
do Opoczna. Od Mariówki 5 km znajduje się majątek Gerlachów (fabryka 
wyrobów metalowych). Nazwa Drzewica pochodzi chyba od przepięknych 
lasów rozciągających się wokoło, 10 km od Mariówki jest stary cmentarz 
w Skrzynnie, a na tym cmentarzu stoi pomnik z takim napisem… „Swojemu 
parobkowi (nazwisko) za zasługi stawia ten nagrobek jego Pan”. To był napis 
na płycie stojącej, a na płycie leżącej na grobie, wyryto… „Gdyś ty stawiał ten 
nagrobek, on już nie był twój parobek, a tyś nie był jego panem, siedź więc 
trutniu cicho. Amen”. Napis autentyczny z relacji cioci Janki, która to czytała.
W  okresie międzywojennym ciocia pracowała stale jako nauczycielka, 
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początkowo w Łodzi, potem jako dyrektorka seminarium nauczycielskiego 
w M ysłowicach, aż do wybuchu drugiej wojny światowej.
 W roku 1944 ciocia znowu znalazła się w Mariówce, będąc zaangażo-
waną w Ruchu Oporu. Opowiedziała taką przygodę z panną Gerlach. Obie 
pracowały w Ruchu Oporu. Ciocia niespodziewanie dostaje wiadomość, że 
pod Radomiem w rozbitym pociągu, znajduje się masa narzędzi chirurgicz-
nych i materiałów opatrunkowych. Są koce, baryłki z marmoladą i koszule 
niemieckie. A tu w lesie, koło Gerlachów, są ciężko ranni i gwałtownie po-
trzeba narzędzi chirurgicznych i materiałów opatrunkowych. Te informacje 
dostarczył żołnierz węgierski, służący w Armii Niemieckiej. Ciocia dostała 
od węgierskiego oficera bryczkę i przewiozła to wszystko do Gerlachówny, 
która była łączniczką. Działo się to w okolicy Smogorzewa. Tyle wspomnień 
wojennych cioci.
 Oddzielny rozdział należy się pani Janinie Łabęckiej, za jej pracę 
w oświacie, za którą otrzymała najwyższe odznaczenie. „Medal Komisji Edu-
kacyjnej”. Oprócz tego ma Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych i  inne, 
których nie pamiętam. Wiem, że przyczyniła się wielce do organizowania 
szkolnictwa na Śląsku po pierwszej wojnie światowej. Na ten temat, to już 
trzeba dokładnie napisać, bo to wszak historia szkolnictwa polskiego.
 Na zakończenie tych moich nieudolnych, ale mozolnie zebranych in-
formacji, chcę powiedzieć, że choć spora odległość koligacyjna leży między 
mną a ciocią Janką, to mamy wspólnie po kropelce tej Łabędziewskiej krwi. 
Wszak moja prababka – Maria Kajlińska, z domu Łabęcka była rodzoną sio-
strą tego kochanego dziadziusia, Mikusia Łabęckiego (mojego ciotecznego 
pradziada).
 Wspomnienia cioci Janki o Kazimierze Iłłakowiczównie.
 Jest to akurat Niepodległość. Znała ją osobiście. Ataki na Piłsudskiego. 
Iłłakowiczówna napisała również coś przeciwko „Dziadkowi”, jak nazywa-
no wówczas Piłsudskiego. Nie wytrzymała tego Morsztynowa, wielbicielka 
„Dziadka” i napisała wiersz paszkwil na Iłłakowiczównę, pod tytułem „Wy-
szła liszka spod kamyczka”. Iłłakowiczówna bardzo to przeżyła. Została 
osamotniona. Trochę ciepła dali jej szwedzcy literaci, którzy otoczyli ją 
serdecznością i wyjechała za ich namową do Szwecji. Kiedy wróciła do Pol-
ski, to Związek Literatów przyjął ją chłodno. Była ciągle samotna. Dopiero 
w drugiej połowie swojego życia zaczęła pisać wiersze religijne, co widocznie 
podbudowało ją psychicznie. II wojnę światową spędziła na Węgrzech. Po 
powrocie napisała (wróciła w 1947 r.) piękny wiersz, który pamiętam.
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„I znowu, znowu miłość, bezsensowniejsza niż wszystko,
do rozmokłych płaskich pól, do zrudziałych brzozowych listków,
byle jakich płatków, co nad drogami się chwieją,
do oczu szaroniebieskich bez łez i bez nadziei.
Był człowiek wolny jak duch, był człowiek smutny jak obłok.
Zniósł wszystko, co było trzeba i nic mu się już zdarzyć nie mogło.
Odczulił się od czułości, odżalił się od smętku,
I stąpał raźno i mocno i myślał jasno i prędko.
(…)”

I kawałek drugiego wiersza16:

„Teraz wszystko nieuchronne znów dokoła się zamyka: 
popiół spalonych kości przylepia się do trzewika. 
Każde źdźbło ciężkie od wspomnień, a każdy kamień – od krzywdy. 
Oplata mnie polska tkliwość i już nie opuści mnie nigdy...” 

 Wiersze te podyktowała mnie 93-letnia, moja kochana Cioteczka Janka 
Łabęcka. Jest starsza od Iłłakowiczówny o rok. Poetka zmarła 17 II 1983 r.
Ciocia Janina jeszcze żyje, choć ma już 95 lat (piszę to 19 III 1986r.). Ma 
świetną pamięć, jest od paru lat niewidoma, rozwiązuje ze mną krzyżówki. 
Mieszka w Gdańsku, ul. Tkacka 24, II piętro. Opiekuje się nią siostra Joanna, 
przysłana z Mariówki.

 Ciocia Janka Łabęcka opowiada o rodzinie swojej matki Jadwigi z Sie-
radzkich Łabęckiej.
 Różopole, to była posiadłość pp. Maksymilanostwa Tchorzewskich. 
Pamiętam, że pod oknami było pełno jaśminów, a  przed gankiem ogromny 
klomb sztamowych róż. Pięknie tam było. Pani Tęchorzewska z d. Podczaska 
była bardzo zamożną panną i przypuszczalnie Różopole, to było wiano, a że 
p. Tchorzewski też nie był biedny, więc połączone majątki stanowiły dużą 
fortunę. Pamiętam nazwy niektórych majątków Tchorzewskich i Podczaskich: 
Niegocin (płockie), Gumno (płockie) Warszawska, Klimczyce. Jedna z  tych 
pań z Klimczyc, wyszła za Boguckiego i mieli dwie córki. P. Bogucka wcze-
śnie zmarła i dziewczynki wychowywały bony. Ojciec też wkrótce zmarł, ale 
wychował sobie wspaniałego administratora (to był bardzo duży majątek). 

16 Jest to ciąg dalszy tego samego utworu I znowu… 
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Ten chłopak miał zaledwie ukończoną szkołę podstawową, ale był roztropny. 
Wspaniale administrował. Po śmierci rodziców, to starsza panna Bogucka ob-
jęła gospodarstwo, stała się dziedziczką par excellance. Była męska i ubierała 
się po męsku, jeździła konno, mocno wszystkich trzymała – taki kozak.
 Natomiast młodsza – Maria – izolowała się absolutnie od siostry, za-
mykała się w jakiejś części dworu i tylko czytała i muzykowała. Przychodziła 
tylko na pożywienia. Maria była piękna, elegancka i  ogromnie kulturalna, 
ale nigdzie nie bywała, a  jeśli gdzieś była, co zdarzało się bardzo rzadko, 
to nie zabierała głosu w żadnej dyskusji – tylko mówiła „tak i nie”. I tak ją 
nazywano: „Panna tak i nie”. Starsza (ten kozak) wychodzi za mąż za swego 
administratora i  rodzi im się syn, śliczny, podobny do ojca. Ciocia Tak-nie 
zajęła się kształceniem siostrzeńca, a po wczesnej śmierci siostry zajęła się 
jego opieką, objęła gospodarstwo i prowadziła je bardzo dobrze. Tatuś Cioci 
Janki był na pogrzebie „Kozaka”.
 Dziadziuś Jan Sieradzki ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie 
Petersburskim. Jako dekabrystę aresztowano go i początkowo przewieziono do 
Warszawy i osadzono w X Pawilonie. Kiedy go wypuszczono, ożenił się z panną 
Tchorzewską i  w  posagu dostał majątek Różpole. Miał jedną siostrę Wandę, 
która to była założycielką Zakonu Służebnic Marii w  Mariówce. Dziadziuś 
ukończył polonistykę. Miał wszystkie dzieła, które wychodziły na bieżąco. Była 
to olbrzymia biblioteka, którą odziedziczyła matka Cioci Janki, kiedy Dziadek 
był powtórnie aresztowany (udział w konspiracji) i wywieziony do Szlisselburga, 
gdzie przesiedział do Rewolucji Październikowej, około 20 lat.
 Państwo Janostwo Sieradzcy mieli trzy córki, Marię, Józefę i  Jadwigę 
oraz dwóch chłopców Mieczysława i Władysława. Brat Mieczysław zmarł 
w 1894 r. podczas operacji wyrostka robaczkowego. Był studentem Politech-
niki w Rydze i należał do korporacji „Arkonia”. Brat Władysław ożenił się 
z panną Jadwigą Huzarską ze Szczuczyna, córką lekarza. Państwo Huzarscy 
byli bardzo zamożni. Mieli trzy córki. Najstarsza Janina kończyła Instytut 
Maryjski w Warszawie. Żona Władysława Sieradzkiego była bardzo ładna. 
Łączyła ich gorąca miłość do śmierci. Średnia panna Huzarska Janina była 
bardzo brzydka. Wyszła za bardzo bogatego, szastającego pieniędzmi męż-
czyznę, który okazał się być złodziejem i defraudantem. Zmarł w więzieniu. 
Rodzina nie utrzymywała z nim absolutnie stosunków. Kiedy Doktor zmarł, 
pani Huzarska przeniosła się z  córkami do Warszawy. Była biedna. Naj-
młodsza córka była również ładna. Dostała pracę garderobianej w  teatrze 
(miała pod opieką kostiumy aktorów). Wyszła za subiekta. Było im ciężko 
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materialnie. Mieli dwóch synów i córkę Zofię, która wyszła za mąż za pana 
Kociatkiewicza. Zochna skończyła historię na Uniwersytecie Warszawskim.
 Jerzy Sieradzki, syn Władysława ukończył prawo na Uniwersytet Po-
znańskim, a  Stanisław budownictwo w  Warszawie. Do wojny pracowali 
razem w Łodzi. W nocy wybuchu wojny wyjechali samochodem przez Ru-
munię i… ocknęli się w Brazylii.
 Stanisław zmarł w Sao Paulo w 1981 r. Jerzy jest jakimś dyrektorem, 
zarabia wspaniale. Wygląda z tego, że wrócił do kraju i pracuje jako adwokat. 
Wybudował sobie willę pod Łodzią. Stanisław ożenił się z  ewangeliczką, 
córką fabrykanta, Jerzy zaś ożenił się z córką byłego wojewody łódzkiego – 
panną Biłykówną.
 Tyle o rodzinie Sieradzkich.
 P.S. O rodzinie pp. Huzarskich17 pisał prof. Bohdan Winiarski w swojej 
książce pt. „Między Wissą a Pissą”, s. 4918.

Historia empirowego zegara19

Pradziad mój Francuzem był, w swej ojczyźnie Francji żył.
Był on z rodu tam znanego, z nauki, miecza wsławionego.
 Pradziad ten jako „Grand Prix” dostał zegar ten w Paris.
 Za co dostał i dlaczego? – nie wiem, więc nie piszę tego.
A Prababka de Lacour, dała jednej ze swych cór.
Ta zaś była Babką moją z bocznej linii również Twoją.
Babcia wzięła zegar ten, gdy jechała hen za Ren,
By poślubić Dziadka mego, Mikołaja Łabęckiego.
 Mieli oni synów dwóch, a że Pol był wesół zuch
 Do ożenku już gotowy, dostał zegar empirowy.
Pol Ojczulkiem moim był. Zegar dobrze szedł i bił,
Więc córeczce swej Janinie ofiarował go w daninie.
 Ta Łabęckich kończy ród, co z Lacourów się wywiódł.
 Tyś cioteczny Rysiu, bracie, więc tkwisz w onym antenacie.

17 Znajdujemy tam taki oto zapis: „Drugim lekarzem w  Szczuczynie, powiatowym, był Stanisław 
Huzarski. Niby lekarz, jak inni, a jednak był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dalekim 
Poznaniu. Dom był duży i towarzyski. Dwaj synowie, Brunon i Jerzy, byli na studiach w Warsza-
wie; jedna z córek, panna Janina, była panną na wydaniu; wkrótce przyłączyła się do niej młodsza, 
urodziwa panna Jadwiga, która ukończyła właśnie Szlachecki Instytut Maryjski – rzecz w społe-
czeństwie polskim wyjątkowa.”

18 Chodzi oczywiście o książkę Bohdana Winiarskiego pt. Nad Pissa, Wissą i Narwią. Podróż senty-
mentalna, Kraków 1965. 

19 Tekst opatrzono dopiskiem: „Kochanemu Rysiowi Bochańskiemu dedykuję tę historię, ofiarowując 
zegar. Gdańsk 1962”.
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Dzisiaj antyk przyjąć chciej, ku ozdobie sali swej.
Przetrwał cztery pokolenia, wart szacunku i wspomnienia20.

 Po śmierci Ewarysta Bocheńskiego, Ciocia Janka przekazała zegar21 
ten Zbigniewowi Kucharskiemu (synowi Lucyny z Zielińskich Kucharskiej) 
prawnukowi Marii Kajlińskiej, rodzonej siostry Mikołaja Łabęckiego, a cio-
tecznemu wnukowi Janiny Łabęckiej”.
 Zaprezentowany powyżej materiał, na który składają się spisane wspo-
mnienia oraz załączone akty chrztu, ślubu czy zgonu (odnalezione w Archi-
wum Diecezjalnym w Łomży), to połączenie obrazu zachowanego w pamięci 
z dokumentami znaczącymi ślad istnienia człowieka. Zachowane w pamięci 
portrety osób, zdarzenia z życia jednej rodziny, jakieś zdaje się nieważne epi-
zody tworzą tu obraz jednej z łomżyńskich rodzin mieszczańskich. Można je 
uznać za swego rodzaju paradygmat dziejów wielu rodzin złączonych z tym 
miastem. Losy tej rodziny splatały się z  historią Polski, z  doświadczenia-
mi wielu Polaków. Poprzez dzieje poszczególnych członków rodziny i  ich 
przeżycia dostrzegamy znaczenie relacji rodzinnych, wzajemny szacunek, 
poczucie obowiązku wobec siebie, wartość więzów krwi. 
 Odkrywanie wspomnień, uzupełnianie ich archiwalnymi materiałami 
źródłowymi, sprawia, że potwierdzamy i  ocalamy wartości, które odzwier-
ciedlają wzorcowe postawy członków rodziny, i  zaświadczamy o  ludziach, 
których potomkami są również dzisiejsi łomżanie. Wartość wspomnień ro-
dzinnych jest cenna nie tylko dla członków danego rodu, lecz ma znaczenie 
w  wymiarze społecznym, ponieważ jednostki tworzą społeczność. Dzięki 
wspomnieniom poświadcza się i utrwala przeszłość i  tradycję, a więc służy 
zachowaniu pamięci i  kształtowaniu tożsamości, która wzbogaca świado-
mość, uczy odpowiedzialności za przekazane dziedzictwo, mobilizuje do jego 
utrwalania. To działanie ma wymiar dydaktyczny, a  jak wiadomo: Edukacja 
jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz użyć, aby zmienić świat.22

 Niechaj przywołane wspomnienia będą inspiracją i zobowiązaniem do 
zaciekawienia się dziejami własnej rodziny, do przywołania i poznania losów 
naszych przodków, a może do tropienia własnych korzeni, by zachowała się 
wierna pamięć także o nas samych, kiedy nas już nie będzie…

20 Pod tekstem znajdujemy zapis: (Wiersz sędziwej Janiny Łabęckiej).
21 Przekazany w maju 1982 r. w Gdyni.
22 N. Mandela.
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Marta GOSK
Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

Saga rodu Chętników  
według Hanny Muszyńskiej-Hoffmannowej

 Kiedy słyszymy nazwisko Chętnik, na myśl przychodzi postać pochodzą-
cego z Nowogrodu Adama Chętnika, cenionego etnografa, badacza i popula-
ryzatora kultury kurpiowskiej, a  także założyciela Skansenu Kurpiowskiego 
w Nowogrodzie i Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży1. Lista doko-
nań i zasług Adama Chętnika jest znacznie dłuższa, o czym świadczą liczne 
życiorysy napisane przez samego Adama Chętnika jak i opracowania nauko-
we2. W związku z przypadającą 130. rocznicą urodzin cenionego etnografa, rok 
2015 ogłoszono w województwie podlaskim Rokiem Adama Chętnika, który 
obfitował w  różne wydarzenia przypominające jego postać i bogaty dorobek 
naukowy, popularyzatorski i materialny, zwłaszcza w dziedzinie muzealnictwa. 
 To właśnie z potrzeby upamiętnienia „uczonego Kurpia” – jak zwykło 
się określać Adama Chętnika – już ponad 30 lat temu zrodził się pomysł 
przedstawienia dziejów rodu Chętników w formie epickiej opowieści zaty-
tułowanej „Saga rodu Chętników”3. Tego zadania podjęła się pisarka i pu-
blicystka Hanna Muszyńska-Hoffmannowa. Córka Karola i Lidii Muszyń-
skich urodziła się 26 stycznia 1913 roku w Warszawie. W latach 1931-1934 

1 Zob. A. Chętnik, Muzeum w Nowogrodzie, Nowogród 1934, J. Jastrzębski, Skansen Kurpiowski im. 
Adama Chętnika w Nowogrodzie, Łomża 2007, J. Jastrzębski, Muzealnictwo w Łomży 1898-1998, 
Łomża 1998 oraz 60 lat Muzeum w Łomży. Księga pamiątkowa 1948-2008, pod red. J. Jastrzębskie-
go, Łomża 2008. 

2 Nie sposób wymienić wszystkie, ale warto wskazać na: A. Chętnik, Mój życiorys,1960, mps. Kopia maszy-
nopisu w zbiorach Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży, A. Chętnik, Biogram Adama Chętnika 
w: A. Chętnik, Wspomnienia z lat okupacji. Pod niemiecko-hitlerowskim obuchem (1940-1944). Powstanie 
sierpniowe w Warszawie, oprac. M. Adamczyk, J. Gmitruk, Warszawa–Kielce 2014, s. 299-333. Ponadto 
 w  zasobach archiwalnych Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w  Warszawie znajduje się 
ankieta Instytutu Geologicznego, wypełniona w roku 1956 przez docenta dr. hab. Adama Chętnika, 
do której dołączył siedem maszynopisów – życiorys i zestawienia podsumowujące dorobek nauko-
wy. Zob. 130. rocznica urodzin docenta dr. hab. Adama Chętnika, założyciela Działu Bursztynu 
Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w  Warszawie oprac. A. Pielińska (opracowanie udo-
stępnione na stronie internetowej Muzeum Ziemi PAN w Warszawie; dostęp:2.10.2015), Adam 
Chętnik a  współczesne badania kultury wsi kurpiowskiej, pod red. M. Drozd-Piaseckiej, Warszawa 
1988, M. Pokropek, Adam Chętnik. Badacz Kurpiowszczyzny, Ostrołęka 1992. 

3 H. Muszyńska-Hoffmannowa, Saga rodu Chętników, Olsztyn-Białystok 1984.
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studiowała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
W 1936 roku ukończyła Wyższą Szkołę Dziennikarską. Trzy lata wcześniej 
w  1933 roku na łamach dziennika „Kurier Warszawski” debiutowała opo-
wiadaniem „Dwa pokoje”. Do roku 1939 była dziennikarką warszawskiego 
„Kuriera Porannego”. Po zakończeniu II wojny światowej współpracowała 
z  poznańskim „Głosem Wielkopolskim”, zaś po przeprowadzeniu się do 
Wrocławia, w latach 1946-1953, współpracowała z lokalną prasą („Pionierem” 
i „Słowem Polskim”) oraz Rozgłośnią Polskiego Radia. Przez kolejną dekadę 
mieszkała w Białymstoku, gdzie pracowała jako redaktorka Polskiego Radia. 
Po powrocie do rodzinnej Warszawy w  latach 1963-1966 była dyrektorką 
Stołecznego Komitetu Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy. Zmarła 
6 maja 1995 roku (w  wieku 82 lat). Pochowana na Powązkach w  grobie 
rodzinnym Muszyńskich. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski i honorową odznaką m.st. Warszawy „Zasłużony dla 
Warszawy”4.
 Hanna Muszyńska-Hoffmanowa była utalentowaną powieściopisarką 
biograficzno-historyczną specjalizującą się w  tematyce kobiecej, o  czym 
świadczy m.in. powieść „W Wersalu Podlaskim” (1961) przedstawiająca losy 
Izabeli z Poniatowskich Branickiej siostry ostatniego króla Polski Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego i  żony Klemensa Branickiego. Wśród innych 
utworów jej autorstwa o podobnej tematyce warto wymienić: „Panie na Wi-
lanowie” (1965), „Kochałam księcia Józefa” (1972), „Joanna, moja światłość” 
(1973), „Amazonki konfederacji barskiej (1975) czy „Miłości i  sentymenty 
Tadeusza Kościuszki” (1978). 
 „Saga rodu Chętników” licząca 262 strony, została wydana nakładem 
wydawnictwa Pojezierze w roku 1982, a więc 15 lat po śmierci zasłużone-
go etnografa i muzealnika i niemal w setną rocznicę jego urodzin. Powieść 
podzielona jest na dwie części. Pierwsza z  nich nosi tytuł „Wincent zza 
kościoła”, co można odczytać jako ukłon w  stronę ojca Adama Chętnika, 
Wincentego Chętnika pochodzącego z  pobliskiej Mątwicy, który wywarł 
ogromny wpływ na życie i  twórczość najstarszego syna. W  tym miejscu 
warto sprostować nazwę rodzinnej miejscowości Wincentego. Otóż w  po-
wieści konsekwentnie podawana jest nazwa „Mątnica”, co należy uznać za 

4 Informacje dotyczące pisarki oparte m.in. na wspomnieniach córki Violetty pochodzą ze strony: 
http://www.genus.boo.pl/historieHoffmannBH.html. (dostęp: 30.06. 2015) oraz informatora bio-
graficznego Kto jest kim w Polsce, Warszawa 1984.
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ewidentny błąd5. Wincenty opuścił rodzinną wieś i  przeniósł się do No-
wogrodu, po tym jak Mątwica została przekazana rosyjskiemu generałowi 
Szachowskiemu w zamian za zasługi w tłumieniu powstania styczniowego6. 
Odtąd Nowogród stał się centrum życia i  działalności Wincentego i  jego 
rodziny, znanego sąsiadom i  mieszkańcom okolicznych miejscowości jako 
Wincent zza kościoła, z  uwagi na lokalizację domu w  pobliżu kościoła7. 
 Druga i  zarazem ostatnia część powieści pt. „Adam z  Puszczy Zielonej” 
koncentruje się na losach Adama Chętnika i jego rodziny, począwszy od lat 
młodzieńczych do ostatnich lat życia aż do śmierci w 1967 roku, a nawet dalej 
– kończąc historię rodu Chętników na schyłku lat 70-tych XX wieku. Głów-
nym bohaterem powieści jest najsłynniejszy Kurp z Puszczy Zielonej, a do-
kładnie z Nowogrodu, ale ważną rolę – często pierwszoplanową – odgrywają  
w niej kobiety z rodu Chętników: matki, babki, siostry, żony i córki. Także 
na etapie tworzenia książki, kobiety Chętnikowskie odegrały niebagatel-
ną rolę. Hanna Muszyńska-Hoffmannowa spisała dzieje rodu Chętników 
z  inspiracji przyjaciółki z  lat szkolnych – Julii Pałuckiej (z domu Chętnik) 
i siostry Adama młodszej od niego o 17 lat. Oto, jakie były oczekiwania Julii 
Pałuckiej wobec planowanej powieści:

Owszem pisano wiele o  twórczości, działalności i  znaczeniu mego znakomitego 
najstarszego brata Adama. Ale ja chciałabym doczekać się publikacji, która by po-
kazała cały nasz dom. Z której czytelnik by się dowiedział, że (…) Adam właśnie 
dokonał tyle w  życiu, bo wywodził się z  takiego a  nie innego gniazda. Stał się 
Adamem, znanym etnografem, twórcą skansenu, bo kiedyś babunia Salusia wie-
ściła swoją prawdę: «Dźwigajcie ród do góry»8.

5 Mało prawdopodobne, aby był to błąd drukarski, zważywszy na ówczesną technikę przygotowywa-
nia książek do druku. Błąd należy przypisać raczej Autorce.

6 M. Pokropek, Adam Chętnik. Życie i prace (1885-1967), w: Adam Chętnik a współczesne badania…, 
s. 110.

7 Rodzina Chętników przeprowadziła się z ze starego domu przy ul. Łomżyńskiej do nowego domu, 
który wybudował Wincenty Chętnik, o którym syn – Adam Chętnik tak napisał: Ojciec pochodził 
z rodziny drobnorolniczej z pobliskiej wsi Mątwicy. Z czasem sprzedał swoją schedę, nauczył się 
ciesielstwa i  stolarstwa, przeniósł się do Nowogrodu, kupił dom przy ul. Łomżyńskiej, ożenił się 
z córką ogrodnika i rękodzielnika wyrobów drzewnych Stanisławą z Fliszkowskich – M.G. i zaczął 
żyć ze stolarki i budowy chałup. Nabył również i  tu około 3 morgów ziemi i kilka lat po trochu 
gospodarował, a że nie mógł z  tej gospodarki wyżywić rozrastającej się rodziny (12 dzieci), więc 
2/3 sprzedał, pobudował nowy dom bliżej kościoła i żył ze swego rękodzielnictwa. 

8 A. Chętnik, Mój życiorys, mps, s. 1.
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 Czy autorce udało się sprostać oczekiwaniom koleżanki i pozostałych 
członków jej rodziny? Czy powieść poza walorami literackimi odkrywa przed 
czytelnikiem historię rodu Chętników, a tym samym może stanowić swoisty 
wstęp do badań genealogicznych? Aby odpowiedzieć na te pytania, należy 
przyjrzeć się źródłom, z których korzystała pisarka. 
 Hanna Muszyńska-Hoffmannowa czerpała głównie z przekazów ustnych 
i wspomnień wybranych członków rodziny Chętników, m.in. wspomnianej już 
Julii Pałuckiej – serdecznej koleżanki z lat szkolnych, której dedykowała „Sagę”. 
Oto treść tej dedykacji: „Koleżance szkolnej Julii z Chętników Pałuckiej okruch 
z rodzinnego zwierciadła poświęcam”9. Zaś w innym miejscu czytamy: 

Właśnie Julinka, nikt inny a właśnie ona zainspirowała treść mej pracy (...) nie 
raz i nie dwa zapraszała mnie na wspominki o tym, czego już nie ma. Później 
ja z kolei informowałam ją, jakie echa z jej dzieciństwa i porannej młodości zna-
lazłam w Nowogrodzie10.

 Niezwykle cenna była też pomoc Teresy Chętnik, córki Adama Chęt-
nika, dzięki której Muszyńska-Hoffmanowa skontaktowała się z Witoldem 
Klukowskim – szwagrem Adama Chętnika, bratem pierwszej żony Adama 
– Zofii Klukowskiej pochodzącej z rodziny ziemiańsko-lekarskiej 11. Wartość 
jego wspomnień autorka, podsumowała w zdaniu: „Dzięki niemu moja wie-
dza o rodzinie i gnieździe Zofii Chętnikowej rozszerzyła się ogromnie”12.
 Wartościowym materiałem pomocniczym okazały się fotografie przedstawia-
jące członków rodziny Chętników. Szczególnie zachwycił ją album z rodzinnymi 
fotografiami o „prawdziwie muzealnej wartości” należącymi do Anny Kołomyj-
skiej, najmłodszej siostry Adama Chętnika. Niestety, powieść nie zawiera ani jed-
nego zdjęcia, co niewątpliwie podniosłoby jej atrakcyjność i walory poznawcze. Na 
szczęście Autorka szczegółowo opisała wybrane fotografie, dzięki czemu można 
z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać zdjęcia udostępnione jej przez rodzinę.
 Najbardziej wartościowe informacje Hanna Muszyńska-Hoffmannowa 
uzyskała jednak z  pamiętnika Adama Chętnika, do którego dotarła dzięki 
drugiej żonie etnografa, Jadwidze z  Nowickich Chętnikowej13. Dzięki ob-

9 H. Muszyńska-Hoffmannowa, dz. cyt., s.5. 
10 Tamże, s. 250 i 252.
11 M. Pokropek, dz. cyt., s. 122.
12 H. Muszyńska-Hoffmannowa, dz. cyt., s. 255.
13 Jadwiga Chętnikowa 1 v. Krajewska z  domu Nowicka (1912-1995) urodziła się i  wychowała 

w  Warszawie w  rodzinie lekarza Emiliana Wojciecha i  Heleny Nowickich. Miała troje rodzeń-
stwa: Władysławę, Bronisławę i  Kazimierza. Muzealniczka i  regionalistka. Od początku lat 50. 
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szernym cytatom z  pamiętnika, powieść zyskała autentyczność i  dodatko-
wy koloryt, bowiem z  perspektywy samego Adama Chętnika poznajemy 
Nowogród z  lat jego młodości, członków rodziny – m.in. ojca Wincentego 
czy okoliczności przeprowadzki do nowego domu w Nowogrodzie14. Warto 
w tym miejscu oddać głos samemu Adamowi Chętnikowi, który tak opisał 
początki tworzenia swoich memuarystycznych zapisów: 

Pamiętniki i dzienniki ze swego życia pisałem dość dawno – od piętnastego roku 
życia. Początkowo były to zeszyty szkolne odpowiednio rubrykowane, gdzie każ-
dego dnia robiłem pewien obrachunek ze swych czynności i opisywałem w krótkości 
szczerze i  prawdziwie, co robiłem w  ciągu dnia, ile czasem zarobiłem za jakąś 
pracę, co sobie nabywałem za gotówkę, dokąd wyjeżdżałem lub się bawiłem, jakie 
kupiłem lub czytywałem książki, gazety, kalendarze15.

 Adam Chętnik pisał pamiętniki od 15 roku życia i  trzeba podkreślić, 
że w swoich zapiskach niezbyt wiele uwagi poświęcił latom wcześniejszym, 
dlatego też autorka, korzystając z  rodzinnych przekazów, nieco szerzej 
przedstawiła m.in. okoliczności jego urodzin. Adam Chętnik urodził się 20 
grudnia 1885 roku w Nowogrodzie jako najstarszy syn Wincentego Chęt-
nika i  Stanisławy z  Fliszkowskich16. Imię otrzymał na pamiątkę biblijne-
go Adama i  polskiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że nigdzie w powieści nie ma wzmianki o  tym, że 
Adam Chętnik miał na drugie imię Teofil (imieniny Teofila przypadają 20 
grudnia, co wyjaśnia nadanie mu tego imienia). Co ciekawe, sam Adam 
Chętnik posługiwał się nim sporadycznie. Wśród licznej grupy dokumentów 
dotyczących etnografa, w  nielicznych pojawia się jego drugie imię (m.in. 
w odpisie aktu małżeństwa z Jadwigą Nowicką sporządzonym w 1955 roku 

XX w. związana z Muzeum Kultur Ludowych w Młocinach, a następnie z Muzeum Narodowym 
w Warszawie. W 1953 roku została kierowniczką Muzeum w Łomży. Opieką objęła też zniszczo-
ne po wojnie Muzeum Kurpiowskie w Nowogrodzie, gdzie wspierała działania Adama Chętnika 
w zakresie odbudowy skansenu. W 1955 roku w Warszawie poślubiła Adama Chętnika. Po jego 
śmierci w 1967 roku kontynuowała dzieło męża, popularyzując kulturę ludową. Zob. U. Kuczyńska, 
Jadwiga Chętnikowa w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice, biografie, t. 3, pod red. A. 
Spiss i Z. Szromby-Rysowej, Wrocław–Kraków 2010, s. 25-27.

14 Zob. przypis 7.
15 H. Muszyńska-Hoffmannowa, dz. cyt., s. 37-38.
16 Adam był pierworodnym synem, ale nie dzieckiem Wincentego i  Stanisławy Chętników. Jako 

pierwsza w roku 1884 urodziła się Apolonia zwana Polinką, która nie doczekała jednak pierwszych 
urodzin. Państwo Chętnikowie mieli dwanaścioro potomstwa, z czego pięcioro zmarło niedługo po 
urodzeniu albo w bardzo wczesnym dzieciństwie. Byli to kolejno: Apolonia, Bolesław, Kazimierz, 
Stanisław i Katarzyna. Wieku dojrzałego dożyli: Adam, Waleria, Jan, Roman, Julia, Anna, Józef. 
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przechowywanym w zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży 
czy legitymacji emeryta z 1963 roku – ze zbiorów Jacka Chętnika). Adam 
Chętnik, użył drugiego imienia w pseudonimie Teofil Kurp (lub T. Kurp), 
którym niekiedy podpisywał artykuły i wiersze zamieszczane na łamach wy-
dawanej i redagowanej przez siebie gazety „Gość Puszczański” poświęconej 
sprawom Kurpiów17.
 Trzeba przyznać, że autorka z pisarską zręcznością naszkicowała sylwet-
ki niemal wszystkich reprezentantów rodziny Chętników i  powinowatych 
tej zasłużonej familii. Kreśląc najdawniejsze dzieje i  przedstawiając retro-
spekcje bohaterów powieści, zastosowała znany w  literaturze motyw lustra, 
a dokładnie francuskiego zwierciadła rzekomo przekazywanego w rodzinie 
Chętników od pokoleń, o magicznych właściwościach:

Ktokolwiek stawał przed nim, odnajdywał tam upłynnione dawno dzieciństwo 
oraz młodość, które „pojawiały się z głębi srebrzystej tafli ze wszystkim, co towa-
rzyszy takim latom. Siostry Chętnikówny z powodzeniem wypróbowywały cza-
rodziejską właściwość francuskiego zwierciadła na rodzonych babkach po mieczu 
i po kądzieli.18

 Związki rodziny Chętników z  Francją nie ograniczyły się jedynie do 
posiadania francuskiego zwierciadła. Autorka przytoczyła bowiem postać 
Franciszka de Fleury (potomka hrabiego Franciszka de Fleury), który ożenił 
się z Eleonorą Kruszewską, krewniaczką Wincentego Chętnika19. 
 Niektóre rodzinne przekazy – co zrozumiałe – nie były zbyt precyzyj-
ne. Dotyczyły m.in. ustalenia, która z babek Adama Chętnika: „ojczysta” – 
Konstancja Chętnik czy „macierzysta” – Salomea Fliszkowska była starsza20. 
Autorka „Sagi…” podzieliła się tymi wątpliwościami z czytelnikami, pisząc: 

17 Pseudonimem podpisał m.in. wiersz „Hej, zbudźmy się!” (w: „Gość Puszczański”, 1920, nr 9). 
Posługiwanie się pseudonimem artystycznym w prasie było popularne, ale mogło też mieć podłoże 
polityczne. Adam Chętnik jako zwolennik pozyskania Mazur dla Polski, mocno zaangażowany 
w działania plebiscytowe w latach 1919-1920, pisząc pod pseudonimem, chronił swoją tożsamość. 
Z kolei w czasie II wojny światowej, w obawie przez Niemcami, ukrywał się pod pseudonimem 
Antoni Chojnowski.

18 H. Muszyńska-Hoffmannowa, dz. cyt., s. 10. 
19 Tamże, s.168. Autorka przekręciła nazwisko Fleury i  konsekwentnie posługiwała się zapisem 

„Fleurey”. 
20 Tamże, s.15. Konstancja Chętnik (1 v. Parzych z domu Jesionkowska) urodziła się ok. 1827 roku. Zmarła  

w roku 1900. Hanna Muszyńska–Hoffmannowa mylnie podała, że Konstancja pochodziła z Jezior-
kowskich (zob. Saga…, s. 216). Natomiast Salomea Fliszkowska urodziła się w 1827 roku, a zmarła 
w 1906 roku. Zob. E. Chętnik-Grabska, A. Chętnik, J. Chętnik, W. Kozłowski, Zapisane w pamięci. 
Wspomnienia o rodzinach Chętników i Jasionkowsch, Gdańsk-Lublin-Łomża, 2012.
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„Właściwie nie wiedzieć, która z babuń była w starszym wieku: Kocia z Mą-
twicy czy Salusia z Nowogrodu. Raz w gadkach rodzinnych wypadało tak, a raz 
siak”21. W rozwiązaniu tej kwestii pomocne byłyby zapewne akta metrykalne.  
  Muszyńska-Hoffmannowa umiejętnie wplatała w  wypowiedzi swoich 
bohaterów porzekadła i sentencje używane przez wybranych członków rodzi-
ny, jak np. wspomniane już wcześniej porzekadło babci Salomei: „Dźwigajcie 
rodzinę w górę” czy używane przez Wincentego Chętnika zdanie: „Z pięścią 
nie poturas (nie dasz rady), ale głową tak”22. W celu podkreślenia „kurpiow-
skości” tj. kurpiowskiego pochodzenia rodziny Chętników, w narracji autorki 
i  wypowiedziach bohaterów powieści nie zabrakło zwrotów pochodzących 
z  gwary kurpiowskiej (np. dziewcok ‘dziewczyna’, cłoziek ‘człowiek’, siurek 
‘chłopiec’) oraz wybranych strof znanych kurpiowskich piosenek. Oto frag-
ment jednej z nich, śpiewanej przez „babunię z Mątwicy”, czyli Konstancję 
Chętnik:

Kurpianeczka trepnie nogą
A szlachcianki tak nie mogą
Szlachcianeczki by także chciały
Ale grube nogi miały…23

 Autorka prezentowała paternalistyczne podejście do prezentowanych 
postaci i  faktów często używała zdrobnień imion i przezwisk: Kocia (Kon-
stancja), Salusia (Salomea), Polinka (Apolonia), Adasiek lub Adamek (Adam), 
Julinka ( Julia), Waleja-Aleja (Waleria), Józik ( Józef ), Jadzia ( Jadwiga) itd. 
Przedstawiając sylwetki swoich bohaterów na bogatym tle obyczajowym, nie 
szczędziła ciekawostek i anegdot związanych z rodziną Chętników. Przyto-
czyła m.in. opowieść przechowywaną w tradycji rodzinnej o tym, jak Adam 
Chętnik pojechał z  oświadczynami rowerem z  Nowogrodu do Grodna do 
majątku w Balli Kownackiej położonym nad Niemnem:

 (…) Adam z  duszą na ramieniu w  1913 roku wyruszył do Balli Kownackiej oświadczyć się matce 
Klukowskiej o rękę córki. Pojechał w tę podroż rowerem. W owych latach rower wzbudzał na Kurpiowsz-
czyźnie „świętą zgrozę”, bo niektóre starsze kobiety przezywały tenże pojazd «Czartowskim wymysłem». 
Szykował mowę, która by przełamała opory pani doktorowej. Tymczasem, o  siurpryzo – jak mawiała 
babunia Salusia – spotkał się ze zrozumieniem i życzliwością 24. 

21 H. Muszyńska-Hoffmannowa, dz. cyt., s. 15.
22 Tamże, s. 82-83.
23 Tamże, s. 248.
24 Tamże, s. 105.
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 Przedstawiła też inne ważne wydarzenia w rodzinie Chętników, jak np. 
Złote Gody Wincentego i Stanisławy Chętników obchodzone w 1933 roku 
czy pogrzeb Wincentego, który odbył się w  roku następnym. Wiele uwagi 
poświęciła też okolicznościom śmierci Adama Chętnika i  uroczystościom 
pogrzebowym, które miały miejsce w 1967 roku, czy odsłonięciu – dekadę 
później – pomnika twórcy skansenu w Nowogrodzie. 
 Podsumowując, celem powieści H. Muszyńskiej–Hoffmannowej „Saga 
rodu Chętników” było upamiętnienie rodu Chętników z Nowogrodu, z któ-
rego „wyrósł” najsłynniejszy uczony Kurp – jak mawiano o Adamie Chętniku 
– znanym etnografie, muzealniku i  badaczu kultury kurpiowskiej Powieść 
powstała z  inspiracji siostry Adama Chętnika – Julii Pałuckiej – i zarazem 
koleżanki Autorki z lat szkolnych.
 Pomimo kilku ewidentnych nieścisłości i błędów (takich jak przekręco-
ne nazwy miejscowości i  nazwiska) Muszyńska-Hoffmannowa dość umie-
jętnie posłużyła się bogatym materiałem źródłowym zebranym w szerokim 
wywiadzie rodzinnym i udostępnionym jej przez członków rodziny w formie 
ustnej i pisemnej. Przynajmniej kilkukrotnie odwiedziła wdowę po Adamie 
Chętniku – Jadwigę Chętnikową w skansenie w Nowogrodzie, dzięki której 
miała dostęp do pamiętników jej męża, co niewątpliwie podniosło wartość 
powieści. 
 Autorka użyła całej gamy zabiegów stylistycznych, które miały za za-
danie „przybliżyć” czytelnikom bohaterów „Sagi…”, ale nie zawsze były to 
zabiegi udane. Z powodu – momentami – zbyt dużej „swobody” w podejściu 
do faktów, pisarstwu Muszyńskiej-Hoffmannowej bliżej do pisarstwa imagi-
natywnego niż biograficzno-historycznego. 
 Uwzględniając mankamenty wynikające ze specyfiki utworu literackie-
go jako źródła historycznego, „Saga rodu Chętników” Hanny Muszyńskiej-
-Hoffmannowej może stanowić preludium do badań genealogicznych, cho-
ciaż na pewno ich nie zastępuje. Dostarcza za to wielu ciekawych informacji 
o przedstawicielach rodu Chętników (np. o używanych zdrobnieniach imion, 
których nie sposób odszukać w metrykach). Może też pomóc w stworzeniu 
drzewa genealogicznego25.

25 O  „użyteczności” powieści Hanny Muszyńskiej-Hoffmannowej przekonałam się w  trakcie 
przygotowywania wystawy „Chętnik znany i  nieznany” w  Muzeum Północno-Mazowieckim 
w Łomży. Jednym z elementów ekspozycji było drzewo genealogiczne rodziny Chętników z No-
wogrodu, które powstało m.in. w oparciu o „Sagę rodu Chętników”. Wystawa trwała od 14 marca 
do 26 kwietnia 2015 roku.
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 Tą powieścią autorka niewątpliwie potwierdziła swój talent pisarski. 
Parafrazując jej słowa, można powiedzieć, że uchwyciła „kwintesencję Chęt-
nikowości”, a takie intencje przyświecały zapewne powstaniu tej książki.

 Rodzina Chętników w altanie w Nowogrodzie, 1911 r. Fot. M. Leoniak. 
Na pierwszym planie, po lewej Adam Chętnik. W głębi siedzą m.in. Stanisława i Wincenty  
Chętnikowie. Archiwum fot. Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie
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Teresa KACZOROWSKA

Korzenie najsłynniejszej kobiety świata  
Marii Skłodowskiej-Curie  

na ziemi łomżyńskiej

 Moją książką Córka mazowieckich równin, czyli Maria Skłodowska-Curie 
z Mazowsza1 pragnęłam przypomnieć mazowieckie korzenie słynnej Noblistki 
oraz jej silne związki z rodzinną ziemią. Jest to pierwsza publikacja na ten te-
mat, chociaż różnorodnych dzieł o słynnej Uczonej powstało już wiele. Swoją 
pracę stworzyłam na podstawie najnowszych, dostępnych wtedy materiałów 
i publikacji, koncentrując się na jej pochodzeniu, wpływie kraju ojczystego na 
jej ukształtowanie, silnych uczuciach, jakie wiązały Marię Skłodowską-Curie 
z ojczyzną i rodziną, stałej trosce o kraj oraz na dużych zasługach dla Polski, 
a szczególnie dla rodzinnej Warszawy i Mazowsza, które ją wydało na świat 
i uformowało w trudnych czasach, bo w okresie niewoli rosyjskiej. 

Mazowieckie korzenie

 Na warszawskiej Starówce, przy ulicy Freta 16, mieści się jedyne w Pol-
sce Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie oraz siedziba Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego, które się nim opiekuje. W domu tym, 7 listopada 1867 roku, 
w nie istniejącej już oficynie, gdzie mieszkała nauczycielska rodzina Skłodow-
skich, przyszło na świat piąte i ostatnie ich dziecko: po Zosi (1862), Józefie 
(1863), Broni (1865) i Heli (1866). Najmłodszej nadano imię Maria Salomea.
 Jej matka, Bronisława z Boguskich Skłodowska, jak na ówczesne czasy 
starannie wykształcona i  samodzielna, była właścicielką i  dyrektorką jednej 
z najlepszych w Warszawie prywatnej szkoły ogólnokształcącej dla dziewcząt. 
Pensja ta mieściła się w tej samej kamienicy przy Freta 16, dlatego Bronisława 
Skłodowska z mężem i dziećmi zajmowała w niej mieszkanie służbowe2. 

1 T. Kaczorowska, Córka mazowieckich równin, czyli Maria Skłodowska-Curie z Mazowsza, Ciecha-
nów 2007; wydanie drugie uzupełnione i z okolicznościową opaską z okazji Roku Marii Skłodow-
skiej-Curie, Ciechanów 2011 (dodruk 2013).

2 J. Hurwic, Maria Skłodowska-Curie i  promieniotwórczość, Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Do-
bkowskiej, Warszawa 1993, s. 8-15.
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  Rodzina matki przyszłej Noblistki, Boguscy herbu Topór, pochodzili 
z  Mazowsza, a  dokładnie z  Boguszyc, niedaleko Łomży, z  gminy i  parafii 
Szczepankowskiej. Dziadek ze strony matki Marii, Feliks Boguski, był za-
rządcą ziemskim, m.in. w Repkach pod Sokołowem i Korytnicy. Jego żona 
Maria (Marianna), czyli babka Uczonej, pochodziła z  Zaruskich, również 
z niezamożnej szlachty osiadłej na dobrach Drogoszewo i Janochy w parafii 
Rzekuńskiej. Rodzicami Marianny byli Franciszek i Tekla z Damięckich3. 
  Matka Marii, Bronisława Boguska, była jednym z  sześciorga dzieci 
Feliksa Boguskiego i Marianny z Zaruskich. Ukończyła jedną z najlepszych 
w  Warszawie pensję dla dziewcząt pani Kurhanowiczowej przy ul. Freta 
16 (podobnie jak dwie jej siostry), mniej kontrolowaną przez Rosjan, gdyż 
urzędnicy carscy nie obawiali się, że kobiety kiedykolwiek odegrają większą 
rolę w życiu publicznym czy polityce. 
  Od czasu wydania książki moja wiedza poszerzyła się o  genezę nie-
znanej do tej pory rodziny Zaruskich, czyli rodziny ze strony matczynej 
babki Marii, Marianny z Zaruskich Boguskiej. Poznanie losów tej rodziny 
zawdzięczam kontaktowi z Maciejem Markowskim, który od dawna zajmuje 
się gromadzeniem informacji o  Zaruskich (jego pradziad Michał Zaruski 
urodził się około roku 1851 w majątku Rzewno, wtedy w parafii Różan)4. 
Poznanie bliżej rodziny Zaruskich tłumaczy w dużej mierze, dlaczego córki 
„skromnych dzierżawców” z okolic Łomży – jak napisała Noblistka – pobie-
rały nauki w jednej z najlepszych pensji w Warszawie.
  Wydaje się, że jednym z powodów była starsza siostra matczynej babki 
Marii Skłodowskiej – Domicella Zaruska, która najpierw poślubiła Macieja 
Majewskiego. Według dokumentów loży masońskiej, do której jej mąż na-
leżał, był on w 1820 roku profesorem szkoły wojewódzkiej w Łomży, gdzie 
nauczał nauk przyrodniczych. Ciekawostką jest, że jednym z  jego uczniów 
był wówczas Józef Skłodowski, dziadek przyszłej Uczonej, który później, 
po powstaniu listopadowym, w  którym uczestniczył, uczył fizyki i  chemii 

3 Z Regestru Diecezjów można się dowiedzieć, że właścicielem Drogoszewa był Zaruski, a opraco-
wanie sugeruje, że był to Albin Zaruski, skarbnik łomżyński (za Mikulski, Urzędnicy Mazowieccy 
XVIII w.). Również u Paliszczewa znajduje się informacja „Kazimierz, Kapitan Regimentu Gwar-
dyi Konnej i Franciszek Ksawery, Burgrabia Grodzki Łomżyński, bracia Zaruscy, odziedziczone po 
swoim ojcu Albinie dobra Drogoszewo i Janochy w roku 1791 pomiędzy siebie rozdzielili. Albin 
Zaruski (zm. ll.IV.1791) i Kazimierz Zaruski (zm. w swoim majątku Janochy w Parafii Rzekuńskiej 
25.V.1793 r.) pochowani są w kościele Pobernardyńskim w Ostrołęce – zob.: www.genealodzy.pl, 
Zaruscy – nieznana (do tej pory) rodzina Marii Skłodowskiej.

4 www.genealodzy.pl, Zaruscy – nieznana (do tej pory) rodzina Marii Skłodowskiej.
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właśnie w  tym gimnazjum w  Łomży (m.in. w  1836-1837 roku). W  1828 
roku Maciej Majewski został dyrektorem gimnazjum w  Kaliszu. Po jego 
wczesnej śmierci, wdowa Domicella wyszła ponownie za mąż, za Kazimierza 
Rogińskiego – profesora Gimnazjum Realnego i Szkoły Wyższej Rządowej 
w Warszawie. Pełnił on też obowiązki dyrektora Gimnazjum Gubernialnego 
w Warszawie, potem jego rektora i był znaczącą postacią w świecie warszaw-
skich nauczycieli.
  Z pewnością starsza siostra matczynej babki i jej mężowie (a także za-
mieszkanie z drugim mężem w Warszawie), mieli znaczący wpływ na wysła-
nie córek Marianny Boguskiej z domu Zaruskiej do Warszawy (czyli matki 
Marii i jej sióstr) na pensję oraz kształtowanie ich postaw w młodości. Matka 
uczonej, wybierając się do Warszawy kształcić, miała już w tym mieście cio-
cię, siostrę swojej matki – Domicellę z Zaruskich. Domicella – w związku 
małżeńskim z  Maciejem Majewskim – doczekała trzech synów: Henryka 
Aleksego, Jerzego Witta i Ksawerego Stanisława. Co najmniej jeden z nich 
– Henryk też zamieszkał w Warszawie, ożenił się i był Urzędnikiem Komi-
sji Rządowej Przychodów i Skarbu. Zapewne kontaktował się on z matką 
Noblistki, z rodziną Skłodowskich w Warszawie i ze sławną kuzynką. 
  Matka przyszłej uczonej, Bronisława Boguska, po ukończeniu pensji dla 
dziewcząt pani Kurhanowiczowej poświęciła się zawodowi pedagogiczne-
mu. Dzięki swojemu talentowi oraz zdolnościom, wspinała się po kolejnych 
szczeblach kariery zawodowej, od nauczycielki, przez tzw. ochmistrzynię, aż 
do właścicielki i dyrektorki szkoły. W 1859 roku, czyli na rok przed ślubem 
z Władysławem Skłodowskim, ówczesnym nauczycielem tej szkoły, Kurha-
nowiczowa odstąpiła jej pensję przy ul. Freta 16. Bronisława Boguska, zale-
dwie w wieku 24 lat, została więc samodzielną właścicielką oraz przełożoną 
najlepszej pensji dla dziewcząt w  Warszawie, dysponując stałym źródłem 
dochodu i  przestronnym mieszkaniem na parterze, w  jednym ze skrzydeł 
szkoły5. Po ślubie wzięła na siebie dodatkowy ciężar wspierania finansowego 
męża, który przez carskie represje został pozbawiony możliwości rozwoju 
zawodowego i pozostawał raczej w skromnej sytuacji materialnej. W ciągu 
kolejnych siedmiu lat urodziła mu też pięcioro dzieci. Zwierzała się w tym 
czasie swojej przyjaciółce: „Muszę przyznać, że teraz, kiedy widzę, jak trudne 
jest życie kobiety, nie miałabym nic przeciwko temu, aby ponownie zostać 

5 L. Biliński, Z  Mazowsza do sławy paryskiego Panteonu, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy,  
Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego, Warszawa 2003, s. 26 i dalsze.
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panną Boguską”6. Natomiast Maria Skłodowska wspomina po latach matkę 
w swojej krótkiej Autobiografii:

 Matka była osobą niezwykłą. Obok wybitnej inteligencji miała wielkie serce 
i  niezłomne poczucie obowiązku. Mimo nieskończonej wyrozumiałości i  dobroci 
posiadała ona w rodzinie wysoki autorytet moralny. Była bardzo pobożna (obo-
je rodzice byli katolikami), ale zarazem tolerancyjna (…) Jej wpływ na mnie 
był ogromny, ponieważ naturalna miłość do matki łączyła się z  namiętnym 
podziwem7.

 Podziw córki mogła budzić umiejętność godzenia przez Bronisławę 
z Boguskich Skłodowską ogromu obowiązków: kierowania szkołą i  jedno-
cześnie wychowanie pięciorga dzieci, które w ciągu pierwszych siedmiu lat 
małżeństwa, wydała na świat. Uznanie dla niej wyrażały nie tylko własne 
dzieci, ale i jej wychowanice warszawskiej szkoły przy Freta 16. Pisze o tym 
jej jedyny syn Józef Skłodowski, z zawodu lekarz:

 Nigdy bez głębokiego wzruszenia nie mogłem słuchać tych słów wdzięczno-
ści i entuzjazmu, w jakich wyrażały one swoje dla niej uznanie, a  jakie i  teraz 
jeszcze zdarza mi się niekiedy od kilku ostatnich nad grobem stojących. Prawie 
stereotypowo powtarzało się zdanie: „Kochałam ją więcej niż własną matkę”. 
Miewaliśmy też z ich strony liczne dowody życzliwości i sympatii8.

  
 Warto wspomnieć w paru słowach i o ojcu uczonej, który też pochodzi 
z Mazowsza.
  Ojciec Marii, Władysław Skłodowski (1832-1902), był nauczycielem, 
absolwentem Uniwersytetu w Petersburgu. Nauczał fizyki oraz matematyki 
w szkołach rządowych i prywatnych w Warszawie. Poszedł on w ślady swo-
jego ojca – wspomnianego wyżej Józefa Skłodowskiego, też pedagoga, ab-
solwenta Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego, powstańca 
listopadowego, który schwytany przez Rosjan musiał przemaszerować na 
boso 225 kilometrów do obozu jenieckiego, tracąc wtedy na wadze prawie 
dwadzieścia kilogramów. Z niewoli udało mu się zbiec, ale broczące krwią, 
opuchnięte stopy dokuczały mu potem przez całe życie. Zresztą obydwa 

6 B. Goldsmith, Geniusz i obsesja, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006, s. 16 i dalej.
7 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, wyd. II, PWN, Warszawa 1960, s. 9 i dalsze.
8 Wspomnienia dra Józefa Skłodowskiego, pisane w okresie od czerwca 1925 do 26 lutego 1933, zbiory 

specjalne Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.
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polskie powstania narodowe, listopadowe i  styczniowe, dotknęły Skłodow-
skich i Boguskich, stąd w rodzinie Marii żywo wspominano krewnych, któ-
rzy albo zginęli, albo po udziale w powstaniach potracili majątki lub zostali 
deportowani na Syberię. Pamiętano o  przywódcach zrywów narodowych, 
którzy zostali powieszeni na wałach Cytadeli warszawskiej, zaledwie kilka 
ulic od domu urodzenia przyszłej Madame Curie…
  Jej dziadek, Józef Skłodowski, swoją karierę pedagogiczną zaczynał 
na mniej represyjnych niż stolica, terenach ziem polskich okupowanych 
przez zaborców: najpierw w Białej Podlaskiej, potem pracował kolejno: na 
warszawskim Muranowie, w Kielcach, Łomży, Łukowie, Siedlcach, a przez 
ostatnie 12 lat nauczał fizyki i  chemii w  gimnazjum w  Lublinie, piastując 
tam jednocześnie funkcję dyrektora. Roczniki Uniwersytetu im. Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie odnotowały, że był on pedagogiem wybitnym 
i  pod jego kierownictwem gimnazjum cieszyło się bardzo dobrą opinią. 
Dziadek przyszłej Noblistki zorganizował w tej szkole znakomitą bibliotekę 
(jedną z większych w Królestwie Polskim), pracownie doświadczalne, opie-
kował się muzeum historii naturalnej, miał też wpływ na ostateczny kształt 
i realizację budowy nowego gmachu szkoły oraz pensjonatu. Obecnie mieści 
się w nim, przy ul. Narutowicza w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psycho-
logii Lubelskiego Uniwersytetu, który powstał w  1944 roku i  przyjął imię 
sławnej wnuczki Józefa Skłodowskiego. Wśród jego wychowanków był m.in. 
Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), który wspomina:

 W tymże gmachu miałem honor zawrzeć znajomość ze śp. Dyrektorem Skło-
dowskim, dziadem p. Curie-Skłodowskiej. Staruszek gęsto sadzał mnie do kozy, 
chociaż trudno wymienić pedagoga, któryby w sposób równie poufały nie traktował 
mojej godności osobistej9.

  Po przejściu na emeryturę (1 października 1862) dziad Marii, Józef 
Skłodowski, nadal angażował się społecznie. Kilka razy zmieniał miejsce 
zamieszkania (przez sześć lat, w okresie 1864-1870, mieszkał w Czyżewie 
k. Ostrowi Mazowieckiej), aż przeniósł się do stryjecznego brata Ksawerego, 
dzierżawcy majątku Zawieprzyce nad Wieprzem, 18 km od Lublina, gdzie 
zmarł 21 sierpnia 1882 roku i  spoczywa na cmentarzu w  Kijanach10. Jego 

9 B. Prus, Notatki z Lublina, „Tygodnik Ilustrowany”, 1911, nr 5, s. 87.
10 W. Wełna-Adrianek, L’activite de Józef Skłodowski a Lublin, “Annales Universitatis Mariae Curie-

-Skłodowska, Sectio A.A. Physica et Chemia”, 1967, 22, s. 11-18.
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żona Salomea (po której Maria otrzymała drugie imię) też była wykształ-
cona, aktywnie uczestniczyła w pracach Towarzystwa Dobroczynnego, z od-
daniem opiekowała się rannymi powstańcami listopadowymi. Ojciec Marii, 
Władysław Skłodowski, był jednym z  siedmiorga ich dzieci – urodził się 
w Kielcach, maturę zdał w gimnazjum w Siedlcach.
 Jak widać, korzenie rodziny Marii, po obydwojgu rodzicach, były za-
równo inteligenckie, jak szlacheckie, i to z Mazowsza. O swoim pochodzeniu 
uczona wspomina w swojej jedynej krótkiej Autobiografii, napisanej na prośbę 
jej amerykańskich przyjaciół podczas jej pobytu w Stanach Zjednoczonych 
w 1921 roku, dzięki czemu zdobyła trochę funduszy na badania naukowe. 

 „Rodzice pochodzą z drobnej szlachty (…). Mój dziad ze strony ojca opuścił 
rolę i poświęcił się zawodowi pedagogicznemu, który wykonywał przeważnie na 
prowincji, ostatnio na stanowisku dyrektora gimnazjum w Lublinie” – wyznała11.

 W  swoim krótkim życiorysie Maria, która przez całe życie unikała 
zwierzeń i gwaru sławy, nie podała, skąd wywodzą się Skłodowscy. Wspo-
mina o  tym jej jedyny brat Józef. Otóż kolebką rodziny Skłodowskich 
jest staromazowiecka wieś Skłody, w  parafii Zaręby Kościelne, w  powiecie 
Ostrów Mazowiecka, 43 km od Łomży. Wieś była duża, składała się z trzech 
części: Skłody Piotrowice, Skłody Średnie oraz Skłody Stachy, od wieków 
w  posiadaniu rodziny Skłodowskich, różnych przydomków, ale jednego 
herbu Dołęga. Ojciec Marii, Władysław Skłodowski, pamiętał jeszcze dwór 
rodzinny i cały okólnik w Skłodach Piotrowice, stojący prostopadle do rzeki 
Brok. Widział go także jej brat Józef Skłodowski, po wyparciu bolszewików 
jesienią 1920 roku – jako już niezamieszkały i „czarny od starości”. Z tego 
majątku dziad Józef Skłodowski wyrósł na inteligenta, opuszczając jako 
pierwszy familijną wieś pod Ostrowią Mazowiecką12. Jego syn Władysław 
Skłodowski, mąż Bronisławy z  Boguskich spod Łomży, ojciec Noblistki, 
też był nauczycielem. Ale wróćmy jeszcze do Bronisławy z Boguskich spod 
Łomży, matki uczonej. W 1868 roku jej mąż, ojciec wówczas rocznej Mani, 
jak nazywano w domu najmłodszą córkę Marię, awansował na podinspek-
tora (niektórzy biografowie podają, że na wicedyrektora) II Gimnazjum 
Rządowego w Warszawie przy ulicy Nowolipki, gdzie przydzielono mu też 

11 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, wyd. II, PWN, Warszawa 1960, s. 7 i dalsze.
12 Wspomnienia dra Józefa Skłodowskiego, dz. cyt.
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mieszkanie służbowe. Kariera męża przesłoniła wtedy karierę jego żony. Ro-
dzina przeniosła się z centrum Warszawy na jej zachodnie obrzeża, z ulicy 
Freta na Nowolipki. Bronisława Skłodowska jeszcze tylko przez krótki czas 
zdołała docierać do swojej pensji przy Freta – duże odległości, oddalenie od 
swoich dzieci oraz nadmiar obowiązków nadwerężyły jej zdrowie. Odstąpiła 
szkołę paniom Budzyńskiej i Winnickiej, zrezygnowała z pracy zawodowej, 
poświęcając się wychowaniu i  edukacji dorastających dzieci. Skłodowscy 
mieszkali w gmachu gimnazjum przy Nowolipkach przez pięć lat. Syn Józef 
podkreśla w swoich wspomnieniach poświęcenie, cierpliwość i wyrozumia-
łość matki dla żywo usposobionych pięciorga dzieci. Aby zaoszczędzić kilka 
rubli, nauczyła się nawet zawodu szewca i na specjalnej ławce szyła buty dla 
swoich dzieci. Stukot szewskiego młotka matki towarzyszył im często w tym 
okresie jako akompaniament przy odrabianiu lekcji:

 (…) wydawała się jeszcze zdrowa i z całym poświęceniem oddała się wycho-
waniu dzieci. Starsza siostra moja, Zosia, uczyła się już na dobre, a  ja właśnie 
rozpoczynałem naukę, oboje oczywiście z  matką lub pod jej bezpośrednim kie-
runkiem. To samo stosowało się potem do reszty dzieci, nawet i później podczas 
choroby matki (…) Szyła też sama i  naprawiała nam bieliznę i  ubranie. Co 
więcej, ponieważ trudno było nastarczyć obuwia dla naszej, pełnej temperamentu 
piątki, przeszła formalny kurs szewstwa. Ze wzruszeniem przypominam sobie 
ten warsztat i  przyrządy szewskie, które zresztą okazały się wnet ponad siły 
naszej matki13.

 
 Maria wyniosła więc pracowitość z domu rodzinnego, podobnie jak at-
mosferę kształcenia i szkoły, którą nasiąkała od najmłodszych lat, wychowu-
jąc się wśród rozmów o nauce, pojęć z zakresu nauk matematyczno-przyrod-
niczych, a nawet przyrządów ojca do nauczania fizyki. A że była dzieckiem 
nieprzeciętnie zdolnym, obdarzonym niezwykłą pamięcią i już w wieku czte-
rech lat nauczyła się czytać – od wczesnego dzieciństwa pochłaniała z pasją 
książki, a  były wśród nich i  podręczniki techniczne z  rodzinnej biblioteki. 
Pierwszy raz wprawiła w zdumienie wszystkich domowników, gdy obserwu-
jąc pewnego dnia, jak jej starsza siostra Bronia zmaga się z czytaniem, wzięła 
od niej książkę i przeczytała głośno, bezbłędnie pierwsze zdanie.
  W 1871 roku matka Marii miała już objawy gruźlicy: zaczęła tracić na 
wadze, kaszleć. Od tamtej pory czteroletnia Mania już nigdy – ze względu na 

13  T. Kaczorowska, Córka mazowieckich równin..., dz. cyt., s. 18.
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ostrożność – nie doświadczyła matczynego pocałunku ani pieszczot. Matka 
miała własny zestaw talerzy, osobne przybory kuchenne, zaczęła się trzymać 
od swoich dzieci w pewnej odległości. Mania, jako mała dziewczynka, od-
czuła to bardzo boleśnie. Jako najmłodsza z pięciorga, z pewnością najbar-
dziej pragnęła matczynej czułości. Bronisława Skłodowska zaczęła też coraz 
częściej opuszczać dom i  wyjeżdżać na długie zagraniczne kuracje, m.in. 
do Innsbrucku w Alpach, do Nicei. W tamtym czasie uważano bowiem, że 
na gruźlicę wpływają leczniczo długie pobyty w łagodnym klimacie, wypo-
czynek w górach, picie uzdrowiskowych wód. Dopiero dziewięć lat później 
wyizolowano pałeczki gruźlicy i dowiedziono, że jest to choroba zakaźna.
 Opieka nad gromadką dzieci spadła więc z konieczności na Władysława 
Skłodowskiego. Mania zapamiętała ojca, jak nosił w tym czasie czarny, sfaty-
gowany płaszcz i starał się, aby każdy dzień owocował edukacją jego latorośli. 
Nawet najzwyklejsza rozmowa musiała zawierać jakieś naukowe albo moral-
ne przesłanie, spacer po okolicy wyjaśniać pewne zjawiska fizyki, a  zachód 
słońca był pretekstem do wykładu na temat ruchu ciał niebieskich. Dzieci 
uczyły się ze swoich katechizmów, co niedziela uczęszczały do kościoła, a do 
wieczornej modlitwy dodawały codziennie: „Boże, przywróć zdrowie naszej 
mamie”. Ojciec wpajał też dzieciom – a wszystkie były bystre i wyróżniały się 
w nauce – miłość do ojczyzny oraz nienawiść do carskiej Rosji. Stąd Mania 
z  koleżanką w  drodze do szkoły zatrzymywały się często niedaleko Placu 
Saskiego, pod obeliskiem ufundowanym przez cara dla uczczenia polskich 
przeciwników powstania listopadowego, z inskrypcją: „Za wierność swojemu 
monarsze” – i starając się dobrze celować, opluwały ten znienawidzony napis. 
A gdy car Aleksander II zginął w Sankt Petersburgu w zamachu bombowym, 
odtańczyły w klasie taniec radości…
 Władysław Skłodowski, którego Mania zresztą uwielbiała, prowadził 
jako podinspektor podwójne życie. Na potajemnych wykładach wpajał swoim 
uczniom polskość i patriotyzm, uczył własnego dziedzictwa. Został jednak 
zdemaskowany, zwolniono go z intratnego stanowiska i odebrano mieszkanie 
służbowe w budynku gimnazjum na Nowolipkach. Stało się to akurat wtedy, 
gdy Bronisława Skłodowska, bez względu na swój stan zdrowia, z tęsknoty 
za rodziną, postanowiła powrócić z zagranicznej kuracji. Sześcioletnia Mania 
ledwo rozpoznała wówczas wyniszczoną przez chorobę matkę, zanoszącą się 
suchym kaszlem. Tej niedzieli klęczała w kościele i gorąco się modląc, po-
wiedziała Bogu, że chce oddać swoje życie za zdrowie mamy.
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 Po utracie mieszkania na Nowolipkach, Skłodowscy wynajęli w pobli-
żu, u  zbiegu Karmelickiej i  Nowolipek, dom i  otworzyli prywatną szkołę 
z internatem dla chłopców. Na początku było ich pięciu, później dziesięciu, 
aż wreszcie dwudziestu. W  domu zabrakło już rodzinnej atmosfery i  pry-
watności. Mania sypiała na kozetce w jadalni, wstawała codziennie o szóstej 
rano, aby podać śniadanie dla zakwaterowanych. W dzień i w nocy słyszała 
suchy kaszel matki… Ponadto w  Warszawie zaczęła się szerzyć epidemia 
tyfusu, umierały tysiące ludzi. W styczniu 1874 roku jeden z uczniów na ich 
stancji zaraził tą straszną chorobą jej obydwie siostry, Bronię i Zosię. Mania 
przeżywała więc nie tylko ciężki stan matki, ale i  ich cierpienia, kiedy się 
trzęsły w  gorączce w  jednym z  pokoi. Bronka wyzdrowiała po dwunastu 
dniach, ale Zosia, najstarsza, umarła…

Pierwsze życiowe nieszczęścia

 Maria wcześnie zdążyła więc poznać nieszczęścia i gorycz życia. Śmierć 
Zosi przeżyła już w  wieku dziewięciu lat. Chorą wtedy bardzo poważnie 
matkę, choć po kilku zagranicznych kuracjach, cios ten dobił ostatecznie. 
Pierworodną córkę, najukochańszą Zosię, która towarzyszyła jej niczym 
pielęgniarka przez cały rok podczas ostatniego leczniczego pobytu w Nicei, 
matka mogła pożegnać tylko z okna. Dwa lata później, 9 maja 1878 roku, 
zmarła i ona… Z tego samego domu rodzina odprowadziła ją na Powązki. 
Bronisława z Boguskich Skłodowska miała niespełna 43 lata. Mania, do tej 
pory bardzo wierząca, podczas najbliższej niedzielnej mszy świętej przysię-
gła, że już nie wierzy w dobroć Boga…
 Bolesne przeżycia spowodowały u Marii „głęboką depresję”, jak to okre-
ślała, i  był to zalążek syndromu, który będzie się pojawiać w  jej dalszym 
życiu. Musiały minąć miesiące, zanim Mania przestała chować się po kątach 
i  płakać, co czyniła w ukryciu przed rodziną i  szkolnymi koleżankami. Po 
śmierci matki i siostry zatracała się całymi godzinami w książkach, starając 
się zabić uczucie osamotnienia, sieroctwa, pustki. Wyznała w Autobiografii: 
„Przez wiele lat wszyscy odczuwaliśmy ciężar straty tej, która była duszą 
domowego ogniska. Ogromnie przybity śmiercią żony, ojciec, poświęcił się 
całkowicie swojej pracy i trosce o nasze wychowanie”14.

14  T. Kaczorowska, Córka mazowieckich równin..., dz. cyt., s. 32.
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 Ukończenie gimnazjum (12 czerwca 1883 roku, ze złotym medalem 
i najwyższymi ocenami ze wszystkich przedmiotów), niełatwe lata w szkole, 
wzorową naukę, tłumienie rozpaczy po utracie matki, ukrywanie żarliwych 
uczuć patriotycznych, Mania znowu okupiła załamaniem nerwowym. Po 
maturze wyczerpana leżała całymi dniami w swoim łóżku, w zaciemnionym 
pokoju, nie odzywając się do nikogo i  niewiele jedząc. Ojciec, zaniepoko-
jony jej stanem, postanowił wysłać ją do krewnych na wsi, aby odzyskała 
siły i  równowagę psychiczną. Dzięki temu Maria przeżyła najszczęśliwszy 
i  najpiękniejszy rok swojego pracowitego życia, okrytego żałobą po matce 
i smutkiem carskiego ucisku. 
 Skłodowscy i  Boguscy, z  których wywodzili się jej rodzice, stanowili 
część dużej, wielopokoleniowej rodziny. Niektórzy z nich zdołali zachować 
na wsiach swoje rezydencje i  część bogactw, odwiedzali często Skłodow-
skich w Warszawie, wnosząc serdeczność i podtrzymując więzi oraz rodzinne 
tradycje. Zabierali dzieci na sielskie wakacje, w  czasie których czekały na 
nie gonitwy po lesie i  wesoły współudział w  pracach rolniczych na rozle-
głych polach i  łąkach. Skłodowscy wyjeżdżali najczęściej do ich ulubionej 
Prosienicy, ale także do rodziny Boguskich w Zwoli oraz rodziny ze strony 
ojca w Piekoszowie, Skalbmierzu i Zawieprzycach. Wspólnie wybierano się 
też w  góry, nad morze, na Podole. Odwiedziny krewnych sprzyjały zako-
rzenieniu Marii w  tradycjach rodzinnych i  dostarczyły jej wielu bogatych 
przeżyć, które przechowywała w duszy do ostatnich dni swego życia. Maria 
wyznała, że po prostu kochała wakacje u krewnych i przyjaciół na prowincji, 
z przyjemnością poznawała uroki wiejskiego życia, które płynęło spokojnie 
i  „można było zupełnie swobodnie mówić po polsku i  śpiewać pieśni pa-
triotyczne nie lękając się więzienia”. Uważała, że wakacjom tym zawdzięcza 
przywiązanie do wsi i przyrody. Potwierdza to jej córka Ewa Curie:

Mimo skromnych warunków materialnych ojca, Mania nigdy nie zaznała 
w dzieciństwie banalnych podmiejskich letnisk, którymi musi się zadowalać tylu 
mieszkańców Warszawy. Co lato ta mała warszawianka stawała się, a  raczej 
znowu stawała się dzieckiem wsi – i  odzywały się w niej najgłębsze instynkty, 
właściwe jej pochodzeniu (…)15.

15 Tamże.
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 Te miejskie dzieci zawsze cudownie spędzały wakacje. Z  ich licznej 
rodziny tylko jedna gałąź osiadła była w mieście, inne pozostały na wsi, więc 
się każdego lata jeździło do jakichś Skłodowskich, czy jakichś Boguskich – 
to w tej, to w tamtej okolicy kraju.

Rok swobody, najpiękniejszy w całym życiu Noblistki 

 Po uzyskaniu matury w 1883 roku, Maria wyjechała z Warszawy na wieś 
na cały rok. Najpierw ojciec zabrał zmęczoną najmłodszą córkę do Dzwon-
kowskich na Wołyniu, do Krasiłowa, a  stamtąd do Odessy nad Morzem 
Czarnym, gdzie zwiedzali razem miasto, jego twierdze i galerie. W drodze 
powrotnej wstąpili do wsi Kapuściana na Podolu, ale ta podróż była dla 
Marii zbyt daleka i uciążliwa16. 
  Po krótkim odpoczynku w  Warszawie Maria nabierała sił w  Zwoli 
u  wuja Władysława Boguskiego, jego żony Marii z  Milewskich oraz ich 
dzieci. Tam szybko wrócił jej dobry nastrój, zastępując osłabienie i przybicie. 
Odstawiła trudne lektury, zaczęła czytać lekkie powieści, łowić z  rodzeń-
stwem i kuzynami ryby, chodzić boso po strumyku, zbierać poziomki, cho-
dzić na wycieczki, kręcić hula-hop, grać w lotki, bawić się w berka i po raz 
pierwszy czerpać radość „z wielu innych równie dziecinnych rzeczy”. Dostała 
w prezencie szkicownik, w którym zdradziła nie tylko swoje zdolności pla-
styczne, ale także poczucie humoru.
  Ze Zwoli Mania z bliskimi udała się do Zawieprzyc. Potem odwiedziła 
w Łęcznej kuzynów Marię i Jakuba Tęczyńskich oraz chorego stryja w Lu-
blinie17, wujostwa Wilgosińskich w Piekoszowie, była w Skalbmierzu i długo 
w majątku Kępa Giełczyńska w Łomżyńskiem. Należał on do hrabiego Lu-
dwika de Fleury, którego polska żona, z domu Jadwiga Moniuszkówna, była 
uczennicą jej matki, Bronisławy Skłodowskiej z Boguskich. Mania pisała do 
przyjaciółki Kazi:

 I oto jesteśmy na Kępie już parę tygodni, powinnabym Ci opisać nasze życie 
tutaj, ale nie czuję się na siłach, to jedno powiem, że jest cudownie!
 Kępa leży przy ujściu Biebrzy do Narwi. Łatwo więc zgadnąć, że nam wody 
nie brak, ani do kąpieli, ani do jazdy łódką, co mi sprawia ogromną przyjemność. 
Uczę się wiosłować, że nawet spore postępy zrobiłam, a kąpiele są znakomite.

16 H. Sadaj, Skłodowscy. Przodkowie i współcześni Marii Salomei Skłodowskiej-Curie, „Roczniki Huma-
nistyczne”, 1982, Tom XXX, Zeszyt 2, s. 131-182.

17 Tamże.
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 Robimy wszystko, co nam przyjdzie na myśl, sypiamy raz w nocy, drugi raz 
w dzień, tańczymy i w ogóle dokazujemy tak, że czasem zasługiwalibyśmy na to, 
żeby nas zamknąć w domu obłąkanych…18

  Gospodarze, państwo de Fleury, byli dobrzy, gościnni i kochani przez 
gromadkę przybywających na wakacjach młodych, choć przewracali im oni 
dom do góry nogami… Nie byli „za grosz dostojni ani godni”, rozumieli 
wybryki młodzieży, więc dla uczczenia ich 14-letniej rocznicy ślubu przygo-
towała im olbrzymi wieniec z jarzyn, chyba 50-kilowy. A Mania ułożyła na 
tę okazję wierszyk:

Otóż przy świętym Ludwiku
Spodziewamy się pikniku –
O chłopców się więc starajcie
Jak najprędzej nas swatajcie,
Byśmy za waszym przykładem lecieli
I wnet na ślubnym kobiercu stanęli….

 I natchnione strofy Mani nie poszły na marne. Państwo de Fleury urzą-
dzili bal, a panny rzuciły się w wir przygotowań wieczorowych toalet. Mania 
i Hela nie miały ich, więc wystąpiły w skromnych codziennych sukienkach, 
przybrały je za to wstążkami. Nabyły też w miasteczku jedwabne pantofelki 
za dwa ruble, wpięły do włosów kremowe róże i  tańczyły przez trzy dni… 
Po latach Ewa, córka już sławnej Marii, napisze:

 Czasami, w wiele, wiele lat potem, opowiadała mi matka swoje wspomnienia 
z tych radosnych dni młodości. Słuchając łagodnego jej głosu, w którym się prze-
wijała nuta jakby rezygnacji, patrząc na jej twarz zmęczoną, zniszczoną przez 
prawie pół wieku trosk i wielkiej pracy, błogosławiłam wtedy w duszy los, który 
pozwolił jednak tej kobiecie brać udział w szaleńczych kuligach i zdzierać balowe 
pantofelki w ciągu jednej nocy – zanim ją popchnął na drogę jej powołania, nie-
ubłaganą, pełną wyrzeczeń i cierni19. 

18 E. Curie, Maria Curie, PWN, Wyd. 9, Warszawa 1977, s. 54 i dalsze.
19 Tamże.
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Praca pedagogiczna i wyjazd na Sorbonę

 W  1885 roku, na zaproszenie wujka Władysława Boguskiego, Maria 
odwiedziła znowu Zwolę, już jako nauczycielka domowa. Nauczała dzieci 
wujka: Witka, Władka i Bronkę, wspierając finansowo studiującą na Sorbo-
nie swoją siostrę Bronię.
  W latach 1886-1889 Maria była domową nauczycielką w majątku Kra-
sińskich – folwarku Szczuki, u  rodziny Żórawskich. Po trzech i pół latach 
nadmiernej tam pracy (nauka dzieci Żórawskich, tajne nauczanie, intensywne 
samokształcenie), braku pieniędzy (wspierała studia Broni kwotą 15-20 rubli 
miesięcznie), po monotonni, rozpaczliwej izolacji na prowincji oraz nieszczę-
śliwej miłości (odrzuceniu przez ukochanego Kazimierza, syna Żórawskich) 
– niespełna 22-letnia guwernantka wróciła do domu w  Warszawie. Długo 
jednak nie mogła otrząsnąć się z upokorzenia, jakiego doznała w Szczukach. 
Przestała wierzyć w swoje zdolności. Zamieszkała z ojcem, wróciła na studia 
tajnego Uniwersytetu Latającego, zaczęła udzielać prywatnych korepetycji. 
Po usypiającym życiu na prowincji znalazła jednak w  Warszawie ulubioną 
atmosferę w  towarzystwie ojca, inspirację do twórczego myślenia, zaczęła 
współpracować z pozytywistami, marząc, aby odzyskać z niewoli ojczyznę.
„Razem z ojcem spędziliśmy jeden przemiły rok; on zajmował się po trochu 
pracą literacką, podczas gdy ja zarabiałam lekcjami prywatnymi i  kształci-
łam się w  dalszym ciągu sama. Nie było to łatwe pod zaborem rosyjskim, 
więcej jednak znalazłam tu możliwości niż na prowincji” – wspomina Maria 
w swojej Autobiografii20.
 W okresie tym Maria przekroczyła – po raz pierwszy – próg labora-
torium, o czym marzyła tyle lat! Laboratorium było niewielkie, w Muzeum 
Przemysłu i  Rolnictwa przy Krakowskim Przedmieściu 66, gdzie obecnie 
mieści się Centralna Biblioteka Rolnicza. Kierował nim od 1887 roku – 
społecznie – jej cioteczny brat Józef Boguski, syn Henryka Boguskiego, po-
wstańca styczniowego – brata jej matki, Bronisławy z Boguskich Skłodow-
skiej. Prof. Józef Jerzy Boguski (1853-1933) pozostawał w bardzo bliskich 
stosunkach z  rodziną Skłodowskich. Już jako młodzieniec mieszkał u nich 
w  Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum i  Uniwersytet Warszawski, gdyż 
jego ojciec został zesłany w głąb Rosji. Zdolny chemik, poliglota i publicy-
sta, już w wieku 22 lat otrzymał uniwersytecki dyplom i został asystentem 

20 M. Skłodowska-Curie, Autobiografia, dz. cyt., s. 19 i dalsze.
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światowej sławy chemika Dymitra Mendelejewa na Uniwersytecie w Peters-
burgu, gdzie badał własności fizyczne gazów. Po trzech latach, w 1878 roku, 
powrócił do Warszawy, wykładał fizykę i  chemię w  szkole realnej Pankie-
wicza, a potem w  rządowej szkole realnej, gdzie jednak został pozbawiony 
praw wykładowcy, ze względu na postawę antyrusyfikacyjną. Zajął się wtedy 
publikowaniem oraz tłumaczeniem prac naukowych (w  Szczukach Maria 
studiowała fizykę w jego przekładzie), opatentował kilka wynalazków tech-
nologicznych, był też współtwórcą fabryki związków chemicznych. W 1895 
roku powstała w Warszawie szkoła techniczna Wawelberga i Rotwanda, do 
której przeniesiono laboratorium z  Muzeum Przemysłu i  Rolnictwa, Jó-
zef Boguski objął w  niej wykłady chemii i  pracownię chemiczną. Dzięki 
poparciu Mendelejewa, Boguski mógł także wykładać w powstałej w 1899 
roku Politechnice Warszawskiej. Potem został dyrektorem szkoły handlowej 
w Łodzi (polonizował ją), zaś I wojnę światową spędził głównie w Mińsku, 
gdzie nie tylko nauczał, publikował i  prowadził laboratorium kontrolujące 
żywność, ale działał w Czerwonym Krzyżu, Związku Ziemiańskim, tworzył 
Polską Macierz Szkolną. Wszędzie, gdzie się znalazł – wspomagał naukę, 
edukację rodaków, prowadził ożywioną działalność patriotyczną. W  1918 
roku powrócił do Warszawy, został kierownikiem badań w Instytucie Badań 
Materiału i  Uzbrojenia MSW oraz profesorem Politechniki Warszawskiej. 
Przyjaźnił się m.in. z  Adolfem Dygasińskim i  Bolesławem Prusem, któ-
ry również utrzymywał bliskie więzi z  rodziną Skłodowskich, np. Helena 
Skłodowska-Szalay nazywała go wujkiem. Kiedy Maria Skłodowska-Curie 
została laureatką Narody Nobla, właśnie dzięki prof. Józefowi Jerzemu Bo-
guskiemu powstała przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim, kierowana 
przez nią Pracownia Radiologiczna21.
  To Józef Jerzy Boguski w dużej mierze sprawił, że zainteresowania Ma-
rii matematyką i fizyką, wykrystalizowane w Szczukach po latach samotnej 
pracy, mogła ona rozwinąć w  Warszawie i  poprzeć je przeprowadzanymi 
własnoręcznie doświadczeniami. Dostęp do laboratorium, stawianie w nim 
pierwszych kroków, przeprowadzanie samodzielnie debiutanckich doświad-
czeń sprawiały Marii wiele radości. Pomimo, iż była bardzo zajęta prowa-
dzeniem korepetycji, dokształcaniem, sprawami społecznymi. Niedużo czasu 
poświęcać mogłam pracy w  tym laboratorium – wspominała po latach Maria.  

21 T. Estreicher, Boguski Józef Jerzy, w: Polski Słownik Biograficzny, t. II., PAU, Kraków 1936,  
s. 201-203.
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 – Zazwyczaj szłam tam dopiero wieczorem, po kolacji, albo też w niedzielę. Na ogół 
zresztą zostawiano mnie samej sobie, próbowałam więc tylko przerabiać doświadczenia, opi-
sane w moich podręcznikach fizyki i chemii. Wyniki bywały nieraz zupełnie niespodziewane… 
Od czasu do czasu nieoczekiwany pomyślny rezultat podniecał moją odwagę i wiarę we własne 
siły, kiedy indziej pogrążałam się w  czarnej rozpaczy z  powodu niepowodzeń i  szkód wy-
wołanych przez mój brak doświadczenia. W sumie jednak zaczęłam w sobie rozwijać powoli 
zamiłowanie do badawczej naukowej pracy, przekonywując się jednocześnie własnym kosztem 
o tym, że postępy w tej dziedzinie robi się z trudem i bardzo powoli22.

  Do domu z laboratorium wracała zwykle późnym wieczorem, po ode-
rwaniu się – bolesnym – od probówek, precyzyjnych wag, elektrometru. 
Trudno jej było zasnąć na wąskiej kanapce. Jakaś wewnętrzna gorączka, 
podniecenie, nie znany do tej pory zapał, utrzymywały ją w  nieustającym 
napięciu. Przypominały się jej obrazy z dzieciństwa, „cuda ojca” w oszklonej 
szafie, dziecku wtedy niepojęte i o dziwnej nazwie, a dziś w zasięgu jej ręki. 
Tym bardziej cenniejsze, że widziała je kiedyś w domu, podziwiała. Odezwał 
się w Marii głos, wewnętrzna potrzeba poszerzenia tej wiedzy, rozwinięcia 
własnych doświadczeń, pierwszych badań. Postanowiła wyjechać na studia 
w Paryżu, o czym świadczy jej list do Brońci z 23 września 1891: 

 Teraz Brońciu raz jeszcze proszę Cię o ostateczne postanowienie: namyśl się, 
czy możesz mnie wziąć do siebie, bo ja mogę przyjechać. Miałabym na wszystkie 
swoje wydatki, jeżeli więc możesz bez wielkiej dla siebie krzywdy dać mi jeść, to 
napisz mi to. Cieszyłabym się bardzo, bo to by mnie moralnie postawiło na nogi 
po bardzo przykrych przejściach tego lata, które mają znaczenie dla całego mego 
życia, ale narzucać Ci się nie chcę.
 Byłabym Ci co prawda może pomocną przy Twojem niezdrowiu. W każdym 
razie, napisz, jak jest. Gdyby można to zrobić, to napisz, z  czego będę musiała 
zdawać i kiedy najpóźniej mogę się podać za studentkę.
Jestem tak zdenerwowana perspektywą wyjazdu, że o  niczem innym pisać nie 
mogę, póki nie mam odpowiedzi od Ciebie. Proszę więc o niezwłoczną odpowiedź 
i ściskam Was oboje serdecznie.
 Pomieścić mnie moglibyście gdzie bądź, nie robiłabym Wam kłopotu, ani nie-
porządku. Błagam Cię, odpisz, ale szczerze. 

22 E. Curie, Maria Curie, dz. cyt., s. 98-99.
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 Wyjechała, ukończyła dwa licencjaty (z chemii i matematyki), ale cały 
czas współpracowała z Polską, rodziną, w tym z prof. Boguskim. W sierpniu 
1913 roku powstała w  Warszawie Pracownia Radiologiczna, którą Maria 
kierowała zdalnie, oddelegowując do jej bezpośredniego prowadzenia dwóch 
swoich najzdolniejszych wychowanków: Jana Kazimierza Danysza i Ludwi-
ka Wertensteina. W  listopadzie 1913 roku przybyła osobiście na otwarcie 
pracowni, potem utrzymywała z nią stałą łączność. Pracownia Radiologiczna 
w jej rodzinnym mieście stała się jakby warszawską filią paryskiego laborato-
rium Marii Curie23. 

Stały kontakt z Ojczyzną

 Noblistka z Paryża na początku lat dwudziestych XX wieku kilka razy 
odwiedziła niepodległą Polskę. Już podczas pierwszej wizyty po wojnie, 
w  1920 roku, zainicjowała budowę Instytutu Radowego. Wkrótce potem, 
po wizycie w  USA w  1921 roku, ofiarowała Towarzystwu Naukowemu 
Warszawskiemu 12  850 franków, otrzymane od Polonii amerykańskiej – 
na potrzeby inwestycyjne Pracowni Radiologicznej w  Warszawie. Razem 
z rodzeństwem: Bronisławą Dłuską (po śmierci dzieci i męża przeniosła się 
ona z Zakopanego do Warszawy) i Józefem Skłodowskim założyli w War-
szawie Towarzystwo Instytutu Radowego. Trójka dzieci nieżyjącego już 
Władysława Skłodowskiego kołatała do różnych drzwi, zjednywała do tej 
idei najwybitniejsze umysły nauki i  kultury polskiej, przekonywała władze, 
złożyła w Belwederze wizytę marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Wreszcie 
rząd polski przekazał pod budowę Instytutu Radowego piękny plac przy ul. 
Wawelskiej w  Warszawie. Rozpoczęta przez Skłodowskich akcja spotkała 
się z  życzliwym wsparciem nie tylko rządu II Rzeczypospolitej, ale całej 
Warszawy i  większości miast polskich, a  także świata nauki, najważniej-
szych instytucji publicznych i organizacji społecznych, zwłaszcza kobiecych. 
Zaczęto zbierać na Instytut Radowy w  Warszawie – głównie z  ofiar pu-
blicznych – dary i  pieniądze. W całym kraju krążyły cegiełki z  podobizną 
Marii Skłodowskiej-Curie, własnoręcznym podpisem i  jej słowami: „Moim 
najgorętszem życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie”. 
Maria chciała też przekonać emigrantów polskich za oceanem, stąd jej list 
do I. J. Paderewskiego, z 27 listopada 1921 roku:

23 J. Hurwic, Maria Skłodowska-Curie…, dz. cyt., s. 70-81.



 

85

  Panie Prezydencie.
  Pozwalam sobie prosić Pana o  poparcie kwesty na cel, którego realizacja 
jest moim gorącym pragnieniem. Chodzi o stworzenie w Warszawie centralnego 
Instytutu Radowego, który miałby za zadanie leczenie radem i badania nauko-
we z tym związane. (…) Znając Pańskie oddanie i Pański światły patriotyzm 
zwracam się do Pana z zapytaniem, czy zechciałby Pan powołać w Ameryce Ko-
mitet w  celu rozpisania subskrypcji na założenie polskiego Instytutu Radowego. 
Uczucia wdzięczności i  podziwu, jakie wzbudził Pan u  swoich współobywateli 
i Pańskich licznych przyjaciół, gwarantowałyby pewny sukces, a zarazem stano-
wiłyby poparcie moralne, do którego przywiązuję wielką wagę24.

 W 1925 roku Noblistka przyjechała z Paryża do stolicy nad Wisłą na 
poświęcenie kamienia węgielnego pod Instytut Radowy przy ul. Wawelskiej. 
Płynęły lata, z symbolicznych cegiełek, w wolnej już od zaborcy Warszawie, 
rosły mury gmachu przy ul. Wawelskiej.
 Na poświęcenie Instytutu Radowego w Warszawie Maria Skłodowska 
Curie przyjechała 29 maja 1932 roku. Niestety, udało się uruchomić wówczas 
tylko szpital, na ukończenie pracowni naukowych już zabrakło pieniędzy. 
W uroczystości otwarcia placówki brało udział wiele osobistości, najznamie-
nitsi przedstawiciele nauki polskiej i władz, w tym prezydent RP prof. Ignacy 
Mościcki, też chemik i kolega Marii, oraz prof. Klaudiusz Regaud z Insty-
tutu Radowego w Paryżu. Odkrywczyni pierwiastków promieniotwórczych 
Polonu i Radu (1898) posadziła trzy pamiątkowe drzewa. Podróż Marii do 
Warszawy, w maju 1932 roku, była ostatnią do Polski. Po raz ostatni chodziła 
wtedy po rodzinnych starych uliczkach, które widziały jej dzieciństwo, jak 
zawsze błądziła wzdłuż brzegów Wisły, patrząc na nią z  tęsknotą, prawie 
z wyrzutem sumienia… W listach do Ewy często pisała o tej wodzie, o tej 
ziemi, o tych kamieniach, z którymi była związana najsilniejszymi i najbar-
dziej tkliwymi uczuciami…

 Poszłam wczoraj na samotny spacer w  stronę Wisły. Rzeka leniwie toczy 
w szerokim łożysku swe wody, które z bliska wydają się mętne, lecz w dali błę-
kitnieją odblaskami nieba. Urocze ławice piasku, rzucone tu i  ówdzie, złocą się 
w promieniach słońca kapryśnymi skrętami kierując bieg fal. Wzdłuż brzegu tych 
mielizn olśniewająco jasne pasy znaczą granicę głębi. Czuję nieodpartą potrzebę 
błądzenia po owych plażach, świetlistych, przecudnych. Przyznaję zresztą, że ten 
wygląd mojej rzeki nie przypomina bynajmniej wyglądu szanujących się rzek 

24 S. Bachanek, Na ścieżkach życia Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2006, s. 92.
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spławnych! I że trzeba będzie kiedyś ograniczyć trochę tę jej fantazję – z uszczerb-
kiem dla jej piękna…
 Jest jedna piosenka krakowska, która mówi, że czar tych polskich wód jest tak 
wielki, iż kto je raz pokochał, nie zapomni ich do grobu. Co do mnie te słowa są 
całkiem prawdziwe. Ta rzeka ma dla mnie powab, którego istoty nawet pojąć nie 
potrafię25.

 Przed ostatnim wyjazdem do Warszawy pisała do Bronki 12 kwietnia 
1930 roku:

 Kochana Brońciu, mnie także smutno, że jesteśmy daleko od siebie. Ale Ty, 
chociaż czujesz się samotna, masz jednak wielką pociechę: jesteście w Warszawie 
we troje i  możesz znaleźć w  pobliżu oparcie i  towarzystwo, którego ja jestem 
pozbawiona. Wierz mi, że solidarność rodzinna jest największym dobrem. Ja to 
wiem dobrze, bo mi jej brakuje. Staraj się znaleźć w  niej trochę pociechy i  nie 
zapominaj o swojej siostrze z Paryża: widujmy się najczęściej jak można26.

 O  polskości pani profesor Madame Marii Curie – wątłej, smukłej, 
odzianej zwykle w czerń – świadczy też fakt, że nawet po 30 latach pracy na 
Sorbonie, zawsze liczyła po polsku i dokonywała w ojczystym języku skom-
plikowanych obliczeń. Tak jak nauczył ją ojciec i panna Sikorska na pensji, 
rodzina i przodkowie z Mazowsza, którym pozostała wierna do końca. 
Zmarła w Sancellemoz, 4 lipca 1934 roku.

25 E. Curie, Maria Curie, dz. cyt., s. 387-388 i dalsze.
26 E. Curie, Maria Curie, dz. cyt. s. 402.
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Emil KALINOWSKI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydział Studiów nad Rodziną

Wawrzyniec Kalinowski (ok. 1550-1623)  
– zwyczajne życie w niezwykłych czasach

 Wzrok badaczy przeszłości zwraca się zazwyczaj ku wielkim wydarzeniom, 
prominentnym postaciom i ważniejszym ośrodkom. Jakkolwiek jest to zrozu-
miałe, jednak aby otrzymać obraz pełniejszy, warto zajrzeć czasem i na drugi 
czy może trzeci plan wydarzeń. Odtwarzanie losów zwykłych, pojedynczych 
ludzi uwikłanych (tak jak i my dzisiaj) w historię bywa niemniej fascynującym. 
Pokazał to nie tak dawno Alain Corbin, przedstawiciel młodszej generacji 
historyków tzw. Szkoły Annales, „wskrzeszając” pamięć o nikomu nieznanym 
normandzkim drobnym rzemieślniku. W Le monde retrouvé de Louis-François 
Pinagot: Sur les traces d’un inconnu (franc. Odnaleziony świat Louisa-François 
Pinagota: na tropie nieznajomego)1 w niezwykle plastyczny sposób opisał życie 
i przypadki osoby, która nie pozostawiła po sobie żadnej spuścizny narracyjnej 
(pamiętnik, korespondencja). Podobna idea przyświeca poniższemu tekstowi.
 Tytułowy bohater, Wawrzyniec Janowicz z Kalinowa Kalinowski herbu 
Bujno-Ślepowron, był typowym przedstawicielem swojej warstwy społecz-
nej. Należał do drobnej szlachty zwanej szaraczkową, cząstkową, zagrodową 
lub zaściankową, zamieszkującej w ogromnej liczbie pogranicze Mazowsza 
i  Podlasia począwszy od XIV-XV w. aż po dziś dzień. Prześledzenie jego 
losów pozwoli nam – być może – nieco bliżej poznać realia, w  jakich żyli 
zwyczajni i niezwyczajni zarazem ludzie na przełomie XVI i XVII w. 

*
 Kalinowo to istniejąca do dzisiaj drobnoszlachecka okolica2 położona 
w historycznym województwie podlaskim, ziemi bielskiej, powiecie brańskim. 

1 A. Corbin, Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot: sur les traces d’un inconnu (1798-1876), Paris 
1998.

2 Okolica szlachecka – „zespół co najmniej dwóch wsi drobnej szlachty o  wspólnym pierwszym 
członie nazwy, zamieszkiwanych przez rody często (choć nie zawsze) wspólnego pochodzenia, 
nazwiska i  herbu” (E. Kalinowski, Szlachta ziemi bielskiej wobec bezkrólewi w  XVI-XVII wieku, 
praca doktorska napisana na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. A. Karpińskiego, 
Warszawa 2018, s. 98).
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Zachodnia granica założonej pod koniec XV w. parafii w  Kuleszach nad 
rzeką Rokitnicą oddzielała jednocześnie Podlasie z Mazowszem oraz diece-
zje łucką i płocką3. Protoplastami dwóch głównych gałęzi rycerskiego rodu 
z  Kalinowa (de Calynowo, 1493), Kalinowskich byli Trojan i  Sulek (Suli-
sław). Owi szlachcice herbu Ślepowron zostali tutaj osiedleni być może już 
w  pierwszej połowie XV w. Popularne ówcześnie na Mazowszu tak herb, 
jak i  ich imiona zdają się jednoznacznie wskazywać na ich pochodzenie 
z którejś z ziem mazowieckich. Otrzymali oni spore dosyć nadanie, liczące 
około 40 włók4, podzielone na dwie dwudziestowłókowe wsie: Sulki i Tro-
janki. Na obrzeżach Sulków powstało również Kalinowo-Czosnowo, którego 
geneza nie jest jasna. Być może wydzielono tam ziemię dla młodszej linii 
Sulków-Kalinowskich, na której później wytrzebiono rodową puszczę (stąd 
nazwa, od „ciosać” – „wycinać, rąbać”). W ostatniej ćwierci XVI w. w wyniku 
podziału powstały dwie wsie Kalinowo-Trojanki: Trojanki Stara Wieś oraz 
Nowa Wieś, zwana też początkowo Dąbrówką. Kwestią nierozstrzygniętą 
jest, czy Kalinowscy-Trojankowie, Kalinowscy-Sulkowie i Kalinowscy-Czo-
snowscy byli ze sobą spokrewnieni w  linii męskiej5. Pierwsze, sondażowe 
badania żyjących w  XXI w. męskich potomków tych odłamów rodu przy 
użyciu narzędzi genealogii genetycznej zdają się sugerować brak takowego 
pokrewieństwa6. By jednak je definitywnie wykluczyć, należałoby poddać 
badaniom znacznie większą liczbę osób.
 Najstarszym zachowanym dokumentem wspominającym Kalinowo 
jest akt fundacji parafii Kulesze-Rokitnica z  października 1493 r., w  któ-
rym występuje czterech dziedziców wsi, prawdopodobnie już przedstawicieli 
drugiego pokolenia osadników7. Kolejny to zachowany w  Metryce Litew-
skiej w odpisie z 1539 r. dekret Mikołaja Mikołajewicza Radziwiłła z lipca 
1502 r., w którym rozsądza on spór pomiędzy Kalinowskimi a miejscowym 
urzędnikiem Abrahamem Mazurem. W dokumencie mówi się o wytyczeniu 

3 Cztery wsie Kalinowo, obecnie powiat wysokomazowiecki, znajdują się ok. 130 km na północny 
wschód od Warszawy. 

4 Włóka (chełmińska) – staropolska miara powierzchni, wynosząca ok. 18 ha. 
5 E. Kalinowski, Ród Kalinowskich herbu Ślepowron w XVII wieku, Warszawa 2013, s. 
6 Źródło: wyniki badań genetycznych Y-DNA przeprowadzonych w latach 2012 (laboratorium Fa-

milyTreeDNA w Houston) i 2016 (laboratorium Y-SEQ w Berlinie) we współpracy z Masovian 
Nobility Y-DNA & mtDNA Project.

7 Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego), wyd. Z. Gloger, Kraków 1870,  
s. 151-152.
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gruntów Kalinowa „od granic Sokołowskich do granic Gołaszewskich”8. To 
zdarzenie, dzięki identyfikacji występujących w  nim urzędników, można 
datować na około 1457–1459/1460 r.9 Pomiędzy innymi dziedzicami Kali-
nowa wzmiankowanymi w dokumencie znalazł się także Marek, syn Trojana, 
pradziad naszego bohatera. Jednym z czterech synów owego Marka był Tro-
jan młodszy, jego z kolei synem był Jan, ojciec starszego Wita i młodszego 
Wawrzyńca. 
 Staropolskie prawo spadkowe u drobnej szlachty zakładało zwyczajowo 
równy podział dóbr między wszystkich męskich potomków. Stąd Kalino-
wo-Trojanki, czyli wieś potomków Trojana, zostały z  początku rozdzielone 
między pięciu jego synów: Dobiesława, Mikołaja, Jana, Dominika i  Marka, 
z których każdy otrzymał po cztery włóki. Zakładając, że wielkość działu nie 
uległa zmianie w pokoleniu następnym, każdy z czterech synów Marka miał 
odziedziczyć już tylko po jednej włóce gruntu. Trzeba jednak pamiętać, że na 
owe podziały majątkowe nakładał się jeszcze podział ziemi zgodnie z ówcze-
snym systemem agrarnym tzw. trójpolówki. Wyróżniano zatem zagony10 ozime 
(„ozimki”, łac. sulcos hiemales), jare („jarne”, łac. sulcos aestivales lub vernales) 
i ugór („ugorne”, łac. sulcos magoreos)11. Grunta dzielono – o ile pozwalało na 
to ukształtowanie terenu i szerokość działek – wzdłuż, na linii północ-połu-
dnie, zawsze zaczynając od zachodu i idąc ku wschodowi12. Miało to zapew-
nić każdej „fortunce” dostęp do drogi, eliminując konieczność przechodzenia 
przez pole sąsiada i możliwość związanych z tym zadrażnień. Kiedy z różnych 

8 Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnih aktov v Moskve, fond 389, opus 1 [dalej: RGADA, f. 389, 
op. 1], nr 23, k. 144v-146; Archiwum Główne Akt Dawnych w  Warszawie, Metryka Litewska, 
[dalej: AGAD, ML], nr 208 (37), s. 262-265; Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór Zygmunta 
Glogera [dalej: AN Kraków, ZZG], nr 15, s. 664-669.

9 B. Możejko, Starosta bielski Iwaszko Dowojnowicz w sporze z mieszczanami gdańskimi. Nieznane źró-
dła do badan nad mentalnością szlachecka i bielska hierarchia urzędniczą, w: Społeczeństwo Polski Śre-
dniowiecznej, t. 8, red. S.K. Kuczyński, Warszawa 1999, s. 207-218; Urzędnicy podlascy XIV–XVIII 
wieku. Spisy, oprac. E. Dubas-Urwanowicz i in., Kórnik 1994, s. 49, nr 139 – Wisław z Piórkowa 
(1457, od niego Wyszki), nr 140 – Stanisław Kostro (1466).

10 Zagon – łac. sulcus, podstawowa jednostka miary gruntu ornego w dawnej Polsce; zob. Leksykon 
łacińsko-polski Jana Mączyńskiego: wybór tekstów – opracowanie, wyd. W. Kuraszkiewicz i in., Lublin 
1996, s. 339 [s.v. sulcus]; A. Dunin-Wąsowicz, Pomiary gruntu w Koronie w XVI-XVIII wieku: próba 
ustalenia wielkości ról chłopskich na ziemiach polskich, Warszawa 1994, s. 125.

11 Nacional’nyj istoričeskij arhiv’ Belarusi / Nacyânalny histaryčny archiu Belarusi, fond 1708, opus 1 
[dalej: NIAB, f. 1708, op. 1], nr 26, k. 153v-154v; nr 57, k. 252v-253, 297-297v. Z jęz. łac. hiemalis 
– zimowy (ozimy), aestivalis – letni, vernalis – wiosenny, magoreus – pastwiskowy (? – por. Staročeský 
slovník, z. 15, Praha 1985, s. 87, s.v. pastýř)..

12 Zob. E. Kalinowski, Ród, s. 134.
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przyczyn było to niemożliwe, obok działów wzdłużnych (podłużnych) powsta-
wały tzw. przecze, poprzeczki, przeciętki – czyli działy poprzeczne. Tam, gdzie 
wymuszało to ukształtowanie terenu lub granic, występowały również kliny 
(łac. cuneos), poza tym pewna część ziemi, nienadająca się do schematycznego 
podziału, pozostawała w rozpuście, czyli jakby nieuporządkowana, gdzie jednak 
w jakiś sposób również się nią dzielono, o czym świadczą transakcje wspomi-
nające tę nazwę. Z pewnością do posiadłości poszczególnych dziedziców wsi 
zaliczały się również części w rodowym lesie, trzymanym na opał, budulec oraz 
jako pastwisko dla zwierząt. Bywało, że w  puszczy zakładano barcie, źródło 
miodu i  wosku, nie mamy jednak informacji o  takowych w  Kalinowie. Co 
jednak nie przesądza o  tym, że ich tu nie było. Na ten jako-tako klarowny 
układ majętności nakładały się jednak inne jeszcze czynniki. Mianowicie, roz-
radzająca się i  ubożejąca szlachta nie posiadając zwykle gotówki traktowała 
często posiadaną ziemię jako podstawową walutę we wszelkich transakcjach, 
co doprowadziło do dalszego skomplikowania rozkładu posiadłości w  ich 
wsiach. Wpłynęło to na wytworzenie się charakterystycznej dla tej grupy tzw. 
szachownicy gruntów, stanowiącej prawdziwy mikrokosmos ziem dziedzicz-
nych, kupnych, zastawnych, dzierżawnych, wdowich. Było tak w każdej z kilku 
tysięcy wsi drobnoszlacheckich na Podlasiu. 
 W takich właśnie realiach przyszło żyć naszemu bohaterowi, któremu 
po ojcu, posiadającemu trzech braci, w  udziale przypadła zaledwie ćwierć 
włóki z dóbr dziedzicznych. Zapewne z powodu szczupłości posiadanej zie-
mi Wit i Wawrzyniec Janowicze występowali początkowo jako tzw. bracia 
niedzielni. Znaczy to, że zrezygnowali z podziału dóbr, razem gospodarując 
na tym samym folwarczku i  wspólnie, solidarnie występując przed sądem 
we wszelkiego rodzaju sprawach. O rodzicach braci nie zachowało się zbyt 
wiele informacji. Jest wielce prawdopodobne, że w 1565 r., gdy Wit stawał 
pod chorągwią ziemi bielskiej w wyprawie służby ziemskiej (pospolitego ru-
szenia) Wielkiego Księstwa Litewskiego, ich ojciec, Jan Trojanowicz, już nie 
żył. Nic nie wiemy o matce ani innym rodzeństwie naszego bohatera. Jak już 
wspomniano, był on najprawdopodobniej młodszym z braci, zawsze bowiem 
wymieniano go na drugim miejscu po ewidentnie przodującym Wicie. Na 
co dzień często zapewne zwracano się do niego zdrobniałą formą imienia 
Wawrzyniec – Wawrzko, Waszko13. 

13 Można to wywnioskować po patronimicznym przydomku jego syna Wojciecha – Waszkowicz, zob. 
NIAB, f. 1708, op. 1, nr 156, k. 581v; nr 182, k. 482.
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 Lakoniczny spis podlaskich pospolitaków spod Rakowa14 z 1565 r. za-
notował, że Wit „służył wojnę” konno, z oszczepem (rohatyną) i w kaftanie, 
stanowiącym dla uboższych szlachciców substytut uzbrojenia ochronnego15. 
Dwa lata później, w nieporównanie liczniejszej wyprawie Podlasian pod Ra-
doszkowice16 także znalazł się Wit Janowicz, który prócz posiadanych już 
wcześniej wierzchowca, kaftana i rohatyny dorobił się jeszcze korda u boku. 
Co ciekawe, zapisany tamże stryj braci Janowiczów, Jakub Trojanowicz, pre-
zentował się ubożej od bratanka, mając jedynie z  sobą klacz oraz kord17. 
Kolejne dwa lata później, w  1569 r., Podlasie zostało inkorporowane czy 
też, jak wówczas to propagandowo określano, „przywrócone” do Korony jako 
niegdysiejsza część Mazowsza. Na rozkaz króla Zygmunta Augusta wszyscy 
właściciele ziemscy w województwie musieli złożyć przysięgę wierności Kró-
lestwu Polskiemu. Wykonał ją w maju tegoż roku w Brańsku, podczas uro-
czystości gromadzącej nieprzeliczone tłumy szlachty z całej ziemi bielskiej, 
przywódca klanu Trojanowiczów. Był nim kolejny stryj Wita i Wawrzyńca, 
Marek II Trojanowicz Kalinowski18.
 Wawrzyniec Janowicz Kalinowski wkracza na arenę dziejów dopiero 
w  1572 r., przy okazji sporu ze stryjem Markiem o  dobra zakupione od 
dwóch innych stryjów, wspomnianego Jakuba oraz Pawła19. Oczywiście, wy-
stępuje przed sądem u boku swego starszego brata, Wita. Na podstawie tej 
wzmianki można ustalić hipotetyczną datę jego urodzin. W tym czasie nie 
istniał bowiem obowiązek rejestracji chrztów przez duchowieństwo parafial-
ne. Został on wprowadzony dopiero przez uchwały zakończonego w 1563 r. 
soboru trydenckiego, jeszcze później przyjęte w polsko-litewskiej prowincji 
kościelnej (synod w  Piotrkowie w  roku 1577). Jednakże na głębokiej pro-
wincji nie od razu to się przyjęło. Na koniec wreszcie – akta metrykalne 
parafii Kulesze-Rokitnica sprzed początku XIX w. uległy unicestwieniu na 

14 Raków (biał. Rakau) – miejscowość na Białorusi, położona na zachód od Mińska.
15 Russkaâ Istoričeskaâ Biblioteka [dalej: RIB], t. 33, Litovskaâ Metrika, otd. 1, cz. 3, wyd. S. Ptaszycki, 

Petrograd 1915, kol. 361.
16 Radoszkowice lub Radoszkowicze (biał. Radaškovičy) – miejscowość na Białorusi, położona na 

szlaku z Mołodeczna do Mińska.
17 RIB, t. 33, otd. 1, cz. 3, kol. 1056-1057.
18 Akta unii Polski z Litwą 1385-1791, wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz, Kraków 1932, s. 255.
19 NIAB, f. 1744, nr 5, k. 284v-285. Jednostka ta została błędnie zaszeregowana przez radzieckich 

archiwistów do zespołu (fondu) sądu ziemskiego bielskiego w Surażu, podczas gdy jest to księga 
grodzka.
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przestrzeni wieków20. A  zatem, skoro Wawrzyniec posiadał już zdolność 
prawną, był więc pełnoletni, czyli według ówczesnych prawideł miał oko-
ło 18-20 lat. Można przyjąć, że urodził się gdzieś pomiędzy rokiem 1550 
a 1555. Jak widać, już tak podstawowa sprawa, jak ustalenie daty narodzin 
naszego bohatera stanowi nie lada problem.
 Spór ze stryjem Markiem bardzo sugestywnie pokazuje, jak postępu-
jąca pauperyzacja drobnej szlachty determinowała jej życie, pchając nieraz 
najbliższą rodzinę do tego typu sądowych sporów. W  tym przypadku po-
szło o  skrawki ziemi na ogrodzie (łac. hortum), znajdujące się na terenie 
wsi, w pobliżu zabudowań, w obrębie zagrody. Bratankowie oskarżali stryja 
o gwałtowne wybicie (łac. violenta expulsio)21 z posiadłości. Ów jednak za-
stawiał się posiadanymi prawami do tejże ziemi, wreszcie – przechytrzył sąd 
kruczkiem prawnym. Przekonywał otóż, że nie chodziło o wypędzenie z zie-
mi, lecz o jej przeoranie. A to zmieniało kwalifikację czynu i cofało sprawę 
do początku22. Nauczeni doświadczeniem bracia tym razem złożyli w sądzie 
protestację z  zeznaniem woźnego i  świadków szlachty przeciwko stryjowi 
stricte o zabranie ziemi, używając odpowiednich zwrotów (violenter expullit 
et depercussit), co skrupulatnie zapisano w księgi23. Treść protestacji jako żywo 
przypomina perypetie Sienkiewiczowskiego Rzędziana i słynną sprawę z Ja-
worskimi o gruszę. Albowiem jest w niej mowa o zebraniu owoców z drzew 
w spornym ogrodzie przez „niegodziwego” stryja (et fructus de arboribus fruc-
tiferis decerpsit)24. Nie zachowały się niestety dalsze akta tej sprawy, tak jak 
księgi z kolejnych lat, nie znamy więc jej finału. Tym niemniej, ów „debiut” 
Wawrzyńca w sądzie był zdarzeniem bardzo charakterystycznym.
 W następnych latach doszło w Kalinowie-Trojankach do ważnego wy-
darzenia – „odzyskano” trzy włóki sprzedane niegdyś przez część Kalinow-
skich potężnemu magnatowi Olbrachtowi Gasztołdowi. Po wygaśnięciu tej 

20 Zob. S.L. Jamiołkowski, Kroniczka kuleskiego plebana: historia parafii w Kuleszach Kościelnych, oprac. 
M.K. Frąckiewicz, Łomża 2017, s. 34.

21 O tym zjawisku zob. W. Uruszczak, Violenta expulsio. Z badań nad procesem posesoryjnym w prawie 
polskim I połowy XVI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace prawnicze”, z. 
63, 1974, s. 227-246.

22 NIAB, f. 1744, nr 5, k. 449v-450, 506v, 544v.
23 Tamże, k. 615v.
24 O genezie opowieści o sporze o gruszę zob. J. Grajnert, Wycieczka na Podlasie, „Biblioteka Warszaw-

ska”, t. 4, 1857, s. 57; A. Stoff, Rzędzian. Z problematyki kreacji postaci Sienkiewiczowskich, w: tenże, 
Jeszcze o Trylogii, Radom 2004, s. 65; E. Kalinowski, Strachy na Lachy – na Podlasiu: szlachta ziemi 
bielskiej w walce z powstaniem Chmielnickiego (1648–1649), „Przegląd Historyczny”, t. 105, 2014,  
z. 1, s. 23-24, przypis 12. 
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możnej rodziny wraz ze śmiercią Stanisława Gasztołda, wojewody trockiego 
(1542), spadły one kadukiem na króla i  zostały włączone do starostwa ty-
kocińskiego. Jesienią 1576 r. król Stefan Batory nadał je razem z  innymi 
pomniejszymi dobrami po Gasztołdzie w  pobliskim Kobylinie i  Makowie 
Andrzejowi Jabłońskiemu, swemu sekretarzowi25. Kalinowscy skorzystali 
z okazji i odkupili grunta od beneficjenta tegoż nadania, inicjując zarazem 
podział Trojanków. Akcję tę nadzorował Rafał Bernatowicz Kalinowski, daw-
niej miernik królewski odpowiedzialny za „pomiarę włóczną” na Żmudzi26. 
„Starą Wieś” wraz z południowo-wschodnią częścią gruntów, przy granicach 
z  Faszczami, Bruszewem, Sokołami i  Mazurami zatrzymali spadkobiercy 
Dobiesława i  Marka Trojanowiczów. Natomiast Dąbrówka, zwana potem 
„Nową Wsią” i Trojankami Nowymi, przypadła w udziale potomkom Jana 
i Mikołaja. Przyczyną komplikacji okazała się „środkowa” część, należąca do 
Dominikowiczów, z której zresztą ¾ to oni właśnie sprzedali Gasztołdowi. 
Miała ona zostać podzielona na pół, lecz już na początku powstał spór o pół 
włóki z tego działu. Jak się okaże, waśń owa będzie trwała z przerwami aż 
do 1612 r., kiedy to przerodzi się już w „tylko” w starcie Dominikowiczów 
z Markowiczami. W nim zaś tym drugim przewodził będzie aż do śmierci 
nasz bohater, Wawrzyniec Janowicz27. 
  Akta wspomnianej sprawy, tradycyjnie już, nie zachowały się w całości, 
mamy jedynie z  kilku źródeł jej ślady, z  pozwami, apelacjami, zeznaniami, 
protestacjami, itp., a  także – z  w  miarę pełnymi spisami dziedziców obu 
części Trojanków z  lat 1578, 1580-1581, 1594-1595, 1605, 1610, 161228. 
Wśród przedstawicieli starszej linii rodu od początku prym wiedli Marko-
wicze – najpierw sędziwy Michał Markowicz, woźny ziemski (zm. 1584), 
rodzony brat dziada Wawrzyńca, Trojana II. Później ster sprawy uchwycił 
w swe ręce stryj Wawrzyńca, Marek, po nim zaś – rodzony brat Wawrzyńca, 
Wit. Po śmierci Wita to Wawrzyniec posiadał wśród swoich krewniaków 
i  współdziedziców największy mir. Prowadził dalej sprawę ramię w  ramię 
z  Jakubem Michałowiczem zwanym Korpaczem, synem wspomnianego 
woźnego Michała. Rzecz wielokrotnie stawała na wokandzie miejscowych 

25 AGAD, Metryka Koronna [dalej: MK], nr 115, k. 89v-90; AN Kraków, ZZG, nr 11, s. 76.
26 E. Kalinowski, Historia rodu Kalinowskich herbu Ślepowron do końca XVI w., praca licencjacka napisana 

na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. A. Karpińskiego, Warszawa 2010, s. 47.
27 Zob. E. Kalinowski, Ród, s. 37-39, 40-41, 43-44, 49-51, 91-92.
28 AN Kraków, ZZG 17, s. 281; NIAB, f. 1708, op. 1, nr 7, k. 182v, 547v; nr 13, k. 121-122, 306v-307, 

396v-398, 752-752v; etc. 
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sądów, a nawet Trybunału Koronnego w Lublinie. Wrócimy do niej jeszcze 
w dalszym toku opowieści. 
 Dzięki rejestrom podatkowym z czasów wojen króla Batorego na prze-
łomie lat siedemdziesiątych i  osiemdziesiątych XVI w. mamy garść infor-
macji o dalszych losach braci Janowiczów. W 1578 r. Wit zapłacił podatek 
w wysokości ośmiu groszy od posiadanego młyna „wietrznego” (wiatrowego), 
natomiast dwa lata później oddał pobór w imieniu większości swoich sąsia-
dów z  Trojanków Starych29. Zachowała się jego „rekognicja”, czyli swego 
rodzaju zeznanie podatkowe z tegoż 1580 r., napisane w Brańsku 7 września 
przez poborcę Jakuba Gierałta. Wit zapewne nie potrafił pisać, posiadał jed-
nak pieczęć rodową, którą przycisnął do wspomnianego dokumentu. A na 
niej widnieje – najprawdopodobniej – herb Bujno-Ślepowron30. Jest to o tyle 
istotne, że stanowi pośrednie potwierdzenie przynależności herbowej także 
i Wawrzyńca, wszak rodzonego brata Wita. W tymże 1580 r. Wit oskarżał 
Franciszka Michałowicza Faszczę z sąsiednich Faszcz o zabranie mu wołu, 
sąd jednak uwolnił od zarzutów oskarżonego, dając wiarę jego zapewnieniom 
o niewinności31.
 Niedługo potem Wawrzyniec został wspomniany w dość niechlubnych 
okolicznościach. Oto bowiem Walenty Bostowski, zarządca sąsiedniego fol-
warku Mazury z ramienia starosty tykocińskiego Łukasza Górnickiego, ską-
dinąd słynnego humanisty, przybył do urzędu grodzkiego w Brańsku z  tak 
pilną sprawą, że akta spisano w niedzielę. Działo się to 11 grudnia 1583 r. 
Miał ze sobą szlachetnego Lenarta (Leonarda) Wojciechowicza z Trojanków 
jako więźnia. Bostowski już 6 grudnia udał się z  woźnym Jabłońskim na 
oględziny lasu królewskiego, gdzie odkryto łącznie ponad 120 drzew wy-
ciętych przez okoliczną szlachtę z Kalinowa, Faszcz, Mikoszów i Buczyna32. 
Zarządca zwoławszy poddanych królewskich próbował ukrócić to bezprawie. 

29 AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego [dalej: ASK], dz. I, nr 47, k. 370, 591.
30 AGAD, ASK, dz. IV, nr 41, k. 39v; por. Rekognicjarz poborowy woj. podlaskiego z r. 1581, w: Wypisy 

heraldyczne z ksiąg poborowych, oprac. F. Piekosiński, wyd. W. Semkowicz, „Rocznik Towarzystwa 
Heraldycznego we Lwowie”, t. 2, Lwów 1911, s. 11 [księga zawiera rekognicje z 1580 i 1581 r.]. 
Wydawca uważał, że odciśnięty herb to Lubicz, jednak to twierdzenie nie wydaje się uzasadnione, 
pomimo braku dostępu do oryginału księgi (z powodu złego stanu zachowania i łamliwości pieczęci 
spotkałem się kilkakrotnie z kategoryczną odmową jej udostępnienia, pozostaje więc wnioskowanie 
na podstawie niezbyt czytelnej kopii z mikrofilmu w AGAD, wykonanego w 1988 r.). Ponadto, 
Piekosiński „przechrzcił” Wita na Wojciecha. 

31 NIAB, f. 1708, op. 1, nr 7, k. 133v.
32 Wieki później dwie ostatnie wsie „zrosły się” w Buczyno-Mikosy.
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Doszło nawet do prawdziwej bitwy, lecz rabusie byli górą, poturbowali chło-
pów i zbiegli. Bostowski nakazał zapewne zaciągnąć wartę w lesie, w nadziei, 
że ci wrócą po łup. Rzeczywiście, nocą z  10 na 11 grudnia zjawił się tam 
ów Lenart. Schwytano go, a koronnym dowodem były dwa pnie, które ów 
załadował na furmankę. Zresztą, wóz wraz ze szkapą i  ładunkiem przy-
prowadzono do Brańska jako dowód. Nikt tu nie przejmował się neminem 
captivabimus, acz staruszek sam był sobie winien. W trakcie śledztwa – do-
browolnie lub na mękach (mimo zakazów zdarzało się torturowanie szlachty, 
szczególnie ubogiej)33 – Lenart wydał innych wspólników procederu34. Na tej 
niechlubnej liście znalazł się także Wawrzyniec Janowicz Kalinowski z Tro-
janków. Po złożeniu zeznań Lenarta przekazano burgrabiemu, nazajutrz 
zaś odbył się proces. Starzec tłumaczył się ubóstwem i podeszłym wiekiem, 
przyznał się do kradzieży, lecz nie do wycinki. Tym razem nie było też mowy 
o współudziale innych. Może dotarł do niego ktoś ze współziomków i usta-
lono linię obrony? Okazała się skuteczna, gdyż ocalił gardło, a  sąd skazał 
go na karę pręgierza. Bostowski nie mógł z takim werdyktem się pogodzić 
i  złożył apelację, domagając się dla obwinionego kary śmierci35. Dalej też 
ścigał Kalinowskich – jeszcze 25 grudnia złożył doniesienie na Stanisława 
syna Walentego, a już 2 stycznia 1584 r. – na Jakuba, syna Macieja i Mikołaja 
Pawłowicza Trojanków36. W styczniu przeciwko wycince lasu mazurowskiego 
i jej sprawcom zaprotestował przed sądem starosta we własnej osobie, Łukasz 
Górnicki37. Jednakże w  tym samym czasie Walenty Bostowski uwolnił od 
oskarżeń uwięzionego Lenarta Wojciechowicza oraz jego synów Zygmunta 
i Grzegorza, co odbyło się za poręczeniem Wita Janowicza pod zakładem 14 
grzywien. Przy tym Lenart z synami zapisał Witowi 11 złotych i 15 groszy 
– nie wiadomo, należności za jakąś pożyczkę czy też w  ramach zapłaty za 
przysługę38. Wdzięczność to jednak musiała być niezbyt szczera, skoro we 
wrześniu tegoż roku Wit procesował się o wspomnianą sumę z Lenartem39. 
W  tym samym roku Wit nabył też część dóbr na Trojankach od jednego  

33 J. Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Kraków 2000, s. 114.
34 AGAD, Ks. gr. brańskie, nr 9, k. 226v-226[a] (skryba popełnił błąd w foliacji, powtarzając po 226v 

znów nr 226); AN Kraków, ZZG, nr 17, s. 400.
35 AGAD, Ks. gr. bran., nr 9, k. 226v-227.
36 Tamże, k. 254v, 259v.
37 AN Kraków, ZZG, nr 18, s. 165-166.
38 NIAB, f. 1744, op. 1, nr 9, k. 31-32.
39 Tamże, nr 8, k. 284v.
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z  braci Perczyków Kalinowskich, o  co również musiał prowadzić proces 
sądowy40.
 Jak widzimy, początkowo Wawrzyniec wyraźnie pozostawał w  cieniu 
swego starszego brata. Już jednak od połowy lat osiemdziesiątych XVI 
w. zaczął nabywać ziemię na własną rękę. W  październiku 1586 r. Paweł 
Janowicz Perczyk Kalinowski zastawił na sumę dwóch kop groszy (czte-
rech złotych) Wawrzyńcowi łącznie pięć zagonów w różnych miejscach na 
Kalinowie-Trojankach, między innymi we włóce „rozpustnej”, czyli owej 
nieuporządkowanej41. Pawłowi udało się wykupić dobra dopiero po ponad 
półtorej roku, w  lipcu 1588, lecz tylko po to, by zastawić je wraz z  innymi 
jeszcze skrawkami ziemi braciom Krupikom Kalinowskim (łącznie 10 za-
gonów za 7 kop groszy/14 złotych)42. Nasz bohater tymczasem nie zasypiał 
gruszek w popiele i otrzymawszy gotówkę od Pawła, ponownie zainwestował 
ją w zastaw ziemski. Tym razem za te same dwie kopy groszy nabył czaso-
wo od Jana Jamiołki dwie „przecze” (zagony poprzeczne?) i jeden zagon na 
Kalinowie-Trojankach43. Wśród zachowanych akt z 1589 r. nie mamy wia-
domości o Wawrzyńcu, za to występuje tam Wit, który procesuje się z kil-
koma sąsiadami równolegle o jakoweś sumy44. Z jednym z nich, Stanisławem 
Janowiczem Perczykiem, dochodzi chyba do porozumienia, gdyż w drugiej 
połowie roku przeprowadzają dwie transakcje ziemią, oczywiście – w których 
nabywcą jest Wit45. Niewiele więcej można o  tym powiedzieć, gdyż księgi 
z owych lat zachowały się w wyjątkowo opłakanym stanie, w związku z czym 
odczytanie pełnego sensu zapisek niekiedy jest już wręcz niemożliwe. 
 Kolejna znaleziona zapiska o Wawrzyńcu Janowiczu, nie licząc wzmia-
nek związanych z trwającym już prawie dwie dekady sporem między dwiema 
częściami Trojanków, pochodzi dopiero z  lipca 1595 r. Wówczas to Grze-
gorz, syn nieżyjącego już Lenarta, oddaje w  zastaw Wawrzyńcowi łącznie 
9 zagonów za 5 kop groszy (10 złotych)46. W tym czasie po śmierci Marka 
Trojanowicza szlachtę z Trojanków-Starych przed sądem reprezentuje Wit. 
Udaje mu się przechytrzyć Rafała Bernatowicza, przywódcę adwersarzy, 

40 Tamże, k. 151.
41 Tamże, nr 10, k. 200v.
42 Tamże, k. 528v, 530v.
43 Tamże, k. 592v.
44 NIAB, f. 1708, op. 1, nr 9, k. 204, 205, 221, 223
45 AGAD, Ks. gr. bran., nr 10, k. 45, 333.
46 NIAB, f. 1708, op. 1, nr 12, k. 365v-366.
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stosując konsekwentnie kunktatorską taktykę. A  to przez wskazywanie 
błędów formalnych (brak wszystkich dziedziców w  pozwie) bądź prosząc 
o przerwy, na przykład z powodu śmierci stryja Marka47. Starszy brat Waw-
rzyńca wziął także w obronę wdowę po dalekim krewniaku z linii Markowi-
czów – Krzysztofie Marcinowiczu, którą bracia zmarłego męża przepędzili, 
chcąc uniknąć przejścia ziemi po nim w obce ręce w wypadku ponownego 
zamążpójścia eksbratowej48. 
 Tymczasem znów kilka lat później (1598-1599) w okolicy rozpoczęła 
rozbójniczą działalność „kupa swawolna” Brzósków, na czele z  Adamem, 
synem zmarłego kilkanaście lat wcześniej niegdysiejszego chorążego ziemi 
bielskiej i pisarza ziemskiego, Jerzego Brzóski. Sytuacja była na tyle poważna, 
że w sąsiednim Wielkim Księstwie Litewskim hetman wielki Krzysztof Ra-
dziwiłł „Piorun” wydał 10 lipca 1598 r. uniwersał do Tatarów, naznaczający im 
zbiórkę w Grodnie. Zobowiązani do służby wojskowej Tatarzyni mieli strzec 
zachodniej granicy wobec niepokojących wieści o oddziale Brzóski49. Kiedy 
jednak okazało się, że grasanci po splądrowaniu dóbr białostockich zawró-
cili w  stronę Brańska, dowódca zebranych pospiesznie Tatarów postanowił 
rozpuścić oddział, jako że nie miał prawa przekraczać granicy z Koroną. Być 
może zawiązanie się bandy nieprzypadkowo zbiegło się w czasie z wyjazdem 
Zygmunta III z kraju, który latem 1598 r. wyprawił się do Szwecji. Tak czy 
inaczej, swawolnicy kontynuowali swą działalność w  roku następnym, tak, 
że król wydał specjalny uniwersał do województwa podlaskiego przeciwko 
„kupom swawolnym” datowany z Warszawy 13 marca 1599 r.50 
 Wkrótce, w niedzielę palmową, 4 kwietnia, banda Adama Brzóski pod 
przywództwem jego poplecznika Grzegorza Pogorzelskiego napadła na 
Kalinowo-Trojanki Stare. Dwa dni później, we wtorek, w  brańskim sądzie 
zjawił się Wawrzyniec Janowicz Kalinowski, protestujący przed księgami 
grodzkimi przeciwko najezdnikom za napad na jego dom. Zarzucał im 
okrutne poranienie jego samego, złupienie dobytku, wreszcie – próbę spale-
nia całej wsi51. Na potwierdzenie tego okazał urzędowi grodzkiemu krwawą 

47 Tamże, nr 13, k. 121-122, 306v-307, 396v-397, 752-752v.
48 Tamże, nr 14, k. 321v.
49 K. Łopatecki, E. Zalewska, Najazd na dobra białostockie w  1598 roku. Z  badań nad najstarszymi 

dziejami Białegostoku, „Studia Podlaskie”, t. 19, Białystok 2011, s. 119-121; zob. też E. Kalinowski, 
Historia obszaru Gminy Wysokie Mazowieckie, Wysokie Mazowieckie 2015, s. 70, 154–155.

50 NIAB, f. 1708, op. 1, nr 18, k. 17v-18.
51 Tamże, k. 122.
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ranę ciętą na głowie. Przywiódł też ze sobą woźnego i  szlachtę-świadków, 
którzy potwierdzili swymi zeznaniami skrwawienie domu Wawrzyńca (łac. 
obsanguinolatio). Lecz na tym nie koniec ekscesów dokonanych tego dnia, 
albowiem ciż sami bandyci zranili wówczas śmiertelnie napotkanego na dro-
dze w pobliżu Kalinowa-Trojanków Macieja Faszczę z sąsiednich Faszcz52. 
 Były to w ogóle niespokojne czasy w tych stronach, gorszące sceny działy się 
nawet na rokach53 sądowych w poniedziałek po niedzieli palmowej w Brańsku, 
gdzie wraz z licznymi adherentami tumult wszczął banita Szymon Wierzbicki 
z powiatu zambrowskiego, wcześniej skazany za podobne ekscesy w Zambro-
wie54. Po raz kolejny jednak braki źródłowe nie pozwalają nam dogłębnie poznać 
wspomnianych wypadków. Wiadomo tyle, że przynajmniej część grasantów nic 
sobie nie robiła z  kondemnat i  jeszcze we wrześniu tegoż roku brała udział 
w podpaleniu obejścia Macieja Kalinowskiego Ołtucha z Kalinowa-Sulków55.
 Pomiędzy sierpniem 1599 a lipcem 1600 r. zmarł Wit56, nie zostawiw-
szy żadnych spadkobierców poza bratem. Ten wykupił u ich dalekiego krew-
nego Tobiasza Marcinowicza zastaw ziemski Wita za cztery kopy groszy. 
W następnym roku Wawrzyniec został oskarżony przez poddanego starosty 
tykocińskiego ze wsi Mazury nie tylko o przechowywanie w domu banity, 
szlachcica Wacława Skłodo (Skłodowskiego), ale też o  dokonanie razem 
z  tymże kradzieży krowy z  cielęciem, własności skarżącego chłopa. Kali-
nowski zwrócił jednak uwagę, że delator, czyli Łukasz Górnicki, nie stawił 
się osobiście przed sądem, dzięki czemu został uwolniony od zarzutu, jednak 
strona powodowa wniosła apelację do trybunału57. Ponownie o  konszach-
ty z  banitą, tym razem chodziło o  Stanisława Faszczę zwanego Kowalem, 
oskarżony został Wawrzyniec w  1604 r. przez Marcina Faszczę z  Faszcz 
i Łukawicy58. Ów ostatni, uprzykrzony nowobogacki zza miedzy, odebrawszy 
jako-takie wykształcenie w miejscowej palestrze (był przez pewien czas pod-
piskiem w ziemstwie bielskim w Surażu), nękał wielu spośród Kalinowskich, 
ale także i  swych współrodowców Faszczów rozmaitymi pozwami, widząc 
może w tym łatwy środek do pomnożenia majątku. 

52 Tamże, k. 123v.
53 Roki – w dawnej Polsce odbywające się cyklicznie sesje sądów, (od strpol. „rok” – termin sądowy).
54 NIAB, f. 1708, op. 1, nr 18, k. 119v.
55 Tamże, nr 86, k. 92-92v; zob. E. Kalinowski, Ród, s. 27-28.
56 NIAB, f. 1708, op. 1, nr 18, k. 532v; nr 87, k. 112.
57 Tamże, nr 88, k. 68v.
58 Tamże, k. 454.
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 Nie sposób ocenić, ile z  tych oskarżeń było prawdą, niewątpliwie jed-
nak prawdziwe było oburzenie naszego bohatera. Atoli skupiło się na Bogu 
ducha winnym pośredniku, też zresztą Kalinowskim. Nasz Wawrzyniec, 
jakby nigdy nic, zaprosił na „przyjacielską” wizytę (in vim cuiusdam quasi 
amiciciae) woźnego sądowego, sąsiada i dalekiego krewniaka z Trojanek No-
wych, Mikołaja Pawłowicza. Zamiast miłej pogawędki, której ten się zapew-
ne spodziewał, czekały go tutaj obelgi, potem zaś gospodarz spoliczkował 
niefortunnego gościa i  wytargał za brodę. A  przy tym zawołał ze złością: 
„wszyję-ć te pozwy kołem w gębę i z pryncypałem twojem, od kogo pozwy 
te potwarne59 nosisz!”. Nieszczęsny woźny, jak niestety wielu przedstawicieli 
jego zawodu w  tym czasie, owe pozwy musiał następnie zjeść, przy czym 
usłużny amfitrion dał mu garniec piwa do popicia. Pan Mikołaj nie czekał 
na dalsze grzeczności, lecz czmychnął czym prędzej, ścigany przez głośne 
pogróżki Wawrzyńca i jego żony oraz psy. Poszczute brytany zdołały jeszcze 
dognać niefortunnego posłańca i  zniszczyć mu odzienie, cenny podówczas 
symbol szlacheckiego statusu – wyjściowy żupan60. Wspomniany tu „pryn-
cypał” był to ów Marcin Faszczewski. Równolegle odbywające się potem 
procesy przeciw Wawrzyńcowi – Faszczy i  woźnego – oba zakończyły się 
apelacją do Lublina. Musiał więc być w  owym grodzie trybunalskim nasz 
popędliwego charakteru bohater częstym gościem. 
 Przy okazji tej barwnej scenki rodzajowej po raz pierwszy wystąpiła 
w dokumentach żona Wawrzyńca, nie wspomniano jednak jej imienia. Do-
piero pozew w  „nieśmiertelnej” sprawie z  dziedzicami Trojanków-Nowych 
z  1605 r. pozwala nam ją bliżej poznać. Róża Gołasiówna, czyli de domo 
Gołaszewska herbu Kościesza, musiała być kobietą temperamentną, skoro 
występowała u boku męża także w jego konfliktowych perypetiach.
 Wiosną tegoż 1605 r. Wawrzyniec wykupił z  rąk Stanisława Walen-
tynowicza (Walendowicza) ziemię, którą nabył z  kolei od Grzegorza syna 
Lenarta, a którą ten zastawił Stanisławowi61. Już tylko ta jedna zapiska daje 
niezłe wyobrażenie o  skomplikowanych stosunkach własnościowych wśród 
tamtejszej szlachty. Szlachcice doszli najwidoczniej do porozumienia, gdyż 
nieco wcześniej Wawrzyniec protestował w  sądzie przeciw Stanisławowi 

59 Potwarne – obraźliwe, kłamliwe, zniesławiające (od „potwarz”). 
60 NIAB, f. 1708, op. 1, nr 93, k. 451v-452; E. Kalinowski, Ród, s. 30.
61 AGAD, Ks. ziem. suraskie, nr 4, k. 381v.



   

100

z racji tegoż właśnie spłachetka ziemi62, zapewne nie wiedząc, że jest obcią-
żony zastawem.
 Długoletni spór pomiędzy dwiema wioskami potomków Trojana za-
kończył się wreszcie około 1610 r. Lecz tylko po to, by dać asumpt kolej-
nemu, choć angażującemu już mniejszą liczbę osób. Tym razem pokrzyw-
dzonymi poczuli się potomkowie tej linii, która – jak wspomniano wyżej 
– była odpowiedzialna za pozbycie się owych konfliktogennych gruntów 
w  Kalinowie na rzecz Gasztołda. Byli nimi Benedykt alias Bieniasz oraz 
Stanisław, synowie Walentego Janowicza, a prawnukowie Dominika Troja-
nowicza63. W  przeciągu dwóch następnych lat większość sąsiadów zdołała 
z tego sporu się wyplątać, z wyjątkiem trzech linii Markowiczów z tejże wsi 
– z naszym Wawrzyńcem Janowiczem na czele64. Podczas jednej z rozpraw 
we wrześniu 1612 r. pozwani najpierw rzekomo zgodzili się na dokona-
nie pomiarów celem nowego, sprawiedliwszego (zdaniem ich adwersarzy) 
podziału. Lecz kiedy dzień później miano rzecz sfinalizować, rozmyślili 
się jednak, mówiąc, że „dosyć mają aktorowie65 na tech siedliskach, co na nich 
mieszkają66. Staropolska Temida, chociaż „nierychliwa”, w  odpowiedzi na 
taki wybieg nieoczekiwanie przyspieszyła. Naszego bohatera wraz z  krew-
niakami postraszono interwencją podstarościego Wojciecha Brzozowskiego, 
sprawującego wówczas jurysdykcję w powiecie brańskim. To najwidoczniej 
skłoniło Wawrzyńca z kompanią do ustąpienia – wreszcie już bez wykrętów 
pogodzili się z  porażką. Tym razem to strona przeciwna doprowadziła do 
przedłużenia sporu, bowiem według relacji woźnego sądowego i  świadków 
bracia Bieniasz i Stanisław domagali sie tego, co im nie służyło67. Doszło za-
tem do następnej konfrontacji w połowie października, przy udziale licznie 
zgromadzonej szlachty pod przewodnictwem podstarościego oraz aż dwóch 
woźnych sądowych. Jednym z  nich był ów znany nam Mikołaj Kalinow-
ski, mimo upływu lat wciąż chyba niespecjalnie Wawrzyńcowi przychylny. 
Innym mało życzliwie do naszego bohatera ustosunkowanym uczestnikiem 
tych wydarzeń był Marcin Faszczewski. 

62 NIAB, f. 1708, op. 1, nr 23, k. 215v-216.
63 Tamże, nr 101, k. 186v.
64 Tamże, k. 637v-638.
65 Aktor – dawniej: powód, oskarżyciel w procesie sądowym (z łac.).
66 NIAB, f. 1708, op. 1, nr 101, k. 639v-640.
67 Tamże, nr 28, k. 748v.



 

101

 Należało zatem uzbroić się w  naprawdę dobre argumenty. Toteż spe-
cjalnie na tę okoliczność Markowicze Kalinowscy spisali sięgającą ponad 
półtora wieku wstecz „Genealogię Trojanowych synów”, która służyć miała 
przede wszystkim wykazaniu, kto ma rację. Przy okazji powstało jednak źró-
dło historyczne o kapitalnym znaczeniu dla potomnych, pół wieku później 
wciągnięte do ksiąg grodzkich brańskich68. Tymczasem doraźnie Wawrzy-
niec odniósł sukces, choć tylko połowiczny – wprawdzie przychylił się do 
wersji Markowiczów i  udało im się uniknąć wysokiej kary 300 grzywien, 
lecz Dominikowicze nie złożyli broni. Postanowili odwołać się do ostatniej 
instancji, apelując od wyroku do Trybunału Koronnego w Lublinie69.
 Gdy w  Kalinowie prowadzono tego typu małe „wojenki”, toczyła się 
prawdziwa wojna Rzeczypospolitej z Wielkim Księstwem Moskiewskim. Na 
dalekim Kremlu dogorywali umierając z  głodu polscy i  litewscy żołnierze, 
na próżno wyglądający odsieczy. Inna ich część kilka miesięcy wcześniej nie 
doczekawszy się wypłaty zaległego żołdu zbuntowała się, opuściła posterunki 
w Moskwie i zaczęła plądrować własny kraj. Najbliższy sejm był zmuszony 
do uchwalenia wysokich podatków, aby spłacić należność względem woj-
ska. Zanim to jednak nastąpiło, konfederacje wojskowych stały się wielkim 
utrapieniem dla ludności cywilnej, w  tym również i  dla drobnej szlachty 
na Podlasiu. Szczególnie uciążliwym dlań było zajęcie Brańska, w  którym 
urzędowały sądy szlacheckie. Wśród grasujących po Polsce i Litwie oddzia-
łów, nawiasem mówiąc, znalazła się także chorągiew jazdy dowodzona przez 
rotmistrza Idziego Kalinowskiego, rodem z naszego Kalinowa70. Być może 
te okoliczności sprawiły, że – przynajmniej przejściowo – konflikt pomiędzy 
Kalinowskimi z Trojanków Starych nieco się uspokoił. 
 W  1613 r. po raz pierwszy pojawił się w  źródłach starszy syn Waw-
rzyńca, Adam, który nabył wówczas ziemię prawem zastawnym. Zaczął więc 
powoli uniezależniać się od ojca, osiągnąwszy pełnoletniość71. Ciekawostką 
jest, że właścicielem zastawionego gruntu był inny Wawrzyniec Janowicz, 
jeden z młodszych synów Jana Perki z Kalinowa, kilku spośród których spo-
tkaliśmy już poprzednio.

68 Tamże, nr 42, k. 327. 
69 Tamże, nr 28, k. 748-750; zob. E. Kalinowski, Ród, s. 38-39, 86.
70 O nim zob. E. Kalinowski, Z dziejów elearów polskich – Idzi Kalinowski. Część I: Od Moskwy do Cho-

cimia, w: Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. 4, red. Z Hundert, J.J. Sowa, K. Żojdź, Oświęcim 
2015, s. 44-68; Część II: Konfederat, kondotier, infamis, tamże, t. 5, 2017, s. 70-96.

71 AGAD, Ks. ziem. suraska, nr 5, k. 665v.
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  Co do naszego Wawrzyńca, człowieka w  słusznym jak na owe czasy 
wieku, pojawiał on się już coraz rzadziej na stronicach zachowanych źródeł 
sądowych. Jeszcze raz widzimy go, śledząc dalsze losy sporu z  sąsiadami 
z  linii Dominikowiczów. Wiosną 1617 r. po raz kolejny do Kalinowa za-
witał podstarości Brzozowski z komisją złożoną z woźnego i miernika oraz 
świadków, która miała asystować przy wykonaniu wyroku trybunalskiego. 
Jeszcze raz Markowicze odwołali się do fortelu – niby potulnie na wszystko 
się godząc, jednocześnie nastawili trzech swoich kuzynów, by ci zakłócili 
egzekucję dekretu. Jeden z nasłanych „życzliwych” podczas dokonywania po-
miarów przez geometrę, sznur nożem rozerżnął na dwu miejscach72. Następna 
wzmianka o tym przewlekłym procesie, pochodząca z  listopada 1623 r. nie 
dotyczyła już Wawrzyńca, lecz jego dwóch synów, Adama i Wojciecha, ów 
bowiem przeniósł się już do lepszego świata73. 
 Nieliczne zachowane w źródłach ślady życia tytułowego bohatera niniej-
szego wystąpienia rysują obraz typowego podlaskiego zagonowego szlachci-
ca, nieszczególnie się wyróżniającego z  tłumu „szaraczków”, ze wszystkimi 
charakterystycznymi cechami właściwymi dla swej grupy – dobrymi i złymi. 
Jest to jednak, o czym należy pamiętać, obraz mocno wykrzywiony, ponieważ 
opiera się niemal wyłącznie na źródłach sądowych, ze swej natury pokazują-
cych głównie ciemniejsze strony życia. Mimo wszystko, zza owego dzikiego 
nieco portretu przeziera też drugie oblicze Wawrzyńca – przedsiębiorczego 
i  pracowitego człowieka, w  pocie czoła obrabiającego swą mikroskopijną 
fortunkę i chwytającego się każdej sposobności do jej pomnożenia (czasem 
wręcz na granicy prawa), tudzież całą mocą broniącego się przed jej uszczu-
pleniem. Oprócz jednego zatargu w młodości ze stryjem nie widzimy w jego 
„sądowej biografii” konfliktów z najbliższymi – z bratem, z żoną, z synami. 
Przeciwnie, zawsze występowali solidarnie, nawet w  niezbyt godnych po-
chwały bójkach.
 Wawrzyniec Kalinowski był więc nieodrodnym synem swej epoki i swe-
go stanu. Nie jest zadaniem historyka osądzać swoich przodków, dlatego 
zamiast takiej czy innej oceny jego życia, niech puentą tej opowieści będzie 
sama pamięć o  tym zwykłym i niezwykłym zarazem człowieku, odzyskana 
po prawie czterech wiekach zapomnienia. 

72 NIAB, f. 1708, op. 1, nr 31, k. 96v; por. tamże, nr 98, k. 43-43v; nr 12, k. 85v-86; nr 19, k. 429v; 
E. Kalinowski, Ród, s. 39.

73 Tamże, kn. 32, k. 203v-204.
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Stanisław KASEJA
ŁTN im. Wagów w Łomży

Ze wspomnień Wielkopolanina  
i  łomżyniaka 

 Nasi przodkowie byli wytrwali w zachowaniu swej tożsamości, kultury 
i  tradycji. Dzięki takiej postawie, możemy dzisiaj oddać im hołd, szacunek 
i podziękowanie za trudy włożone w ukształtowanie nas – współczesnych. 
 Rok 2018 wypełniamy treściami nam bliskimi. Jako łomżanie czcimy 
600-lecie nadania praw miejskich grodowi łomżyńskiemu oraz udział jego 
mieszkańców we wspaniałej rocznicy stulecia odzyskania niepodległości, utraco-
nej na rzecz trzech mocarstw w 1795 roku. W te jubileuszowe obchody wpisuje 
się wspomnienie o  udziale Wielkopolan i  łomżan we wspólnej historii ziem 
polskich, w  walkach o  niepodległość, w  tym w  Powstaniu Wielkopolskim – 
uczestnictwo w bitwach na wszystkich frontach wojny. Nie bez znaczenia pozo-
staje działalność nas współczesnych – potomków bohaterów, będących kolejnym 
pokoleniem, tym razem działającym w czasie pokoju na rzecz rozwoju ojczyzny. 
 Jako seniorowi jest mi dane radośnie przeżywać ten wspaniały czas, świę-
tować w wolnej Polsce wspomniane rocznice przypadające w bieżącym roku. 
Będą to obchody wyjątkowe, a  przede wszystkim niepowtarzalne, związane 
z  bolesną historią każdej polskiej rodziny, dramatami indywidualnego czło-
wieka niezależnie od regionu, w którym zamieszkiwał. Tak rozumiem naszą 
niepodległość: co się traci za sprawą wroga i odzyskuje się w niełatwy sposób. 
Zawsze w  sercach i  umysłach Polaków była upragniona wolność. Wolność 
uznawana jest przez pokolenia jako jedna z  największych wartości naszej 
cywilizacji i  dążenie do najważniejszych praw człowieka. Pokolenia naszych 
przodków nie poddały się germanizacji ani rusyfikacji. Na koniec XIX w. 
przypadł czas wzmożonej germanizacji Wielkopolan żyjących w  monarchii 
Hohenzollernów objawiający się w niemieckim szowinizmie rozbudowanym 
przez filozofię Bismarcka, który mówił, że w interesie Niemiec leży tępienie 
Polaków i rugowanie języka polskiego. Nie udało się. Polacy walczyli w każdy 
możliwy sposób i  w  każdej sferze życia i  funkcjonowania. Jednym z  takich 
przejawów było stworzenie przez Marię Konopnicką Roty, jednej z najpięk-
niejszych polskich pieśni patriotycznych. Zwycięskie powstanie wielkopolskie, 
którego setną rocznice świętujemy w bieżącym roku, miało również ogromny 
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wkład w odzyskanie suwerennego bytu państwowego. Dzięki zwycięstwu zie-
mie Wielkopolski zostały włączone do tworzącej się II RP. Wielkopolanie po-
trafili wyciągnąć wnioski z tragicznego powstania styczniowego, którego 155. 
rocznica przypada również w roku bieżącym. W wysiłkach kolejnych pokoleń 
utrwaliło się przesłanie: „Obok Orła znak Pogoni, poszli nasi w bój bez broni”.
 Utracona niepodległość w naszej wyobraźni i mentalności kojarzy się z 
końcem pewnej drogi. Po jej odzyskaniu nie do końca wiemy, co z nią dalej 
począć. Zobowiązuje to nas do tego, by zadbać o to, żeby wielkie wydarzenia 
historyczne, te bolesne, o  charakterze martyrologicznym pozwalały łączyć 
polskie społeczeństwo. Świętowanie narodowych sukcesów nie przychodzi 
łatwo zarówno nad Wisłą, Warta i Narwią, ale ma spajać obywateli ku bu-
dowaniu wspólnej przyszłości. 
 Kluczem ku temu jest rodzina, która w  tych minionych, trudnych 
i  tragicznych okresach rozbiorowych, w  czasach I  i  II WŚ, w  blisko pięć-
dziesięcioletnim okresie ograniczonych praw człowieka w latach 1945-1989 
była trwałym fundamentem i ostoją. Aktualnie jako senior, dojrzały człowiek 
na nowo odkrywam historię pokoleń moich przodków, którzy w  domach 
zawsze mówili po polsku, zachowali polską tradycję, którzy przez tęsknotę 
za niepodległością kształtowali patriotyzm, pamiętając o naszych pieśniach 
patriotycznych, literaturze, dziełach muzycznych i malarskich. 

Fot. 1. Cmentarz w Obrzycku. 5 pokoleń rodziny Kaseja  
(od lewej: Michał, Jakub, Stanisław i Elżbieta)
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 Podczas wizyt na cmentarzach dostrzegamy groby z różnymi inskryp-
cjami. To stare pomniki i odległe daty. Każde zapisane na nich życie miało 
wyznaczony cel. Nasze też ma. Są prawdy, do których dochodzi się po latach. 
Zagłębiając się w  historię mojej rodziny podejmuję wyzwanie, jakim jest 
spełnienie mojego przeznaczenia. Przyznaję, że czuje się trochę wyobcowany. 
Za szybko to wszystko pędzi. Korzenie moich dziadów i pradziadów znam 
w  stopniu ograniczonym. Brakuje mi wielu informacji na temat ich życia. 
Chciałbym poznać całą ich historię, podążam po małych śladach by od-
tworzyć całą historię rodziny. Na podstawie posiadanych nielicznych doku-
mentów do wydarzeń historycznych ustaliłem, że korzenie moich przodków 
to Wielkopolska. Pragnę opisać po latach, oczyma człowieka teraźniejszego, 
historię czterech pokoleń mojej rodziny i  zawrzeć w  tej opowieści wielką 
historię, która przeplatała się z losami mojej rodziny.
Czy mi starczy czasu? Wytrwałości chyba tak.
 Najstarsza wzmianka o rodzie Kasejów pochodzi z 1819 roku. Związana 
jest ze ślubem Piotra Kasei z Reginą Roszewską, co poświadcza dokument 
wydany przez Archiwum Diecezjalne w Poznaniu z 29 stycznia 1992 roku. 
Nie udało się ustalić imion rodziców Piotra Kasei i daty jego urodzin. Piotr 
miał syna Jakuba urodzonego w 1825 r. (zm. w 1899). Ożeniony z Heleną 
Pacholczak, miał synów Antoniego (1861-1931) i Andrzeja. 

Fot. 2. Zaświadczenie z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu o akcie chrztu Jakuba Kasei 
i akcie ślubu Piotra Kasei i Reginy Roszewskiej



   

106

 Żoną Antoniego była Marianna z  domu Kwaśna, byli rodzicami pię-
ciorga dzieci: Stefana, Antoniny, Józefa, Franciszka i  Stanisława. Stefan 
i Franciszek zostali wcieleni do armii pruskiej i brali udział w I Wojnie Świa-
towej. Stefan prawdopodobnie zginął, nie ma na to jednak jednoznacznych 
dowodów. Franciszek, jako żołnierz pruski, dostał się do niewoli francuskiej, 
w  której przebywał trzy lata. Następnie służył w  „Błękitnej Armii” gen. 
Hallera, brał udział w walkach w wojnie polsko-bolszewickiej. Uczestniczył 
w  uderzeniu armii gen. Hallera na bolszewików, w  czasie którego znalazł 
się w Kijowie. Armia była zmuszona do odwrotu, by nie zostać osaczonym 
w tzw. kotle. Franciszek walczył też w okolicach Torunia, by udaremnić atak 
bolszewików na Warszawę.
 W I wojnie światowej brał również udział ojciec mojej mamy, Franci-
szek Matz, który zginął 28 lutego 1917 roku. 

 Fot. 3. Stryj Stefan Kaseja (w środku) z kolegami w wojsku (ok. 1917). Grób Franciszka Matza

 Babcia Joanna Gończyńska – Matz – Pniewska urodziła się w  1884 
roku w Gnieźnie, a zmarła w 1960 r. w Mroczy w województwie kujawsko-
-pomorskim. W pierwszej dekadzie XX wieku wraz ze swoim narzeczonym 
i grupą młodych kuzynów wyemigrowała na saksy do Niemiec, gdzie osiedlili 
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się w miejscowości Castrop w Westfalii – Dortmund. Dlaczego młodzi Po-
lacy, w tym moja babcia Joanna Gonczyńska i  jej przyszły małżonek Fran-
ciszek Matz z Gniezna zdecydowali się na emigrację na saksy do Niemiec? 
Czy mieli wybór? Zmienili adres zamieszkania, lecz zmianie nie uległa ich 

Fot. 4. Stryj Franciszek Kaseja (siedzący pierwszy z lewej), żołnierz Armii Hallera (rok 1919)

Fot. 5. Metryka urodzenia mamy Heleny Matz
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mentalność. Zawsze byli Polakami, nawet z  dala od rodzinnego Gniezna, 
w  odległej Westfalii, wraz z  grupą Polaków tworzących namiastkę Polski. 
W Castrop zawarli związek małżeński. W 1910 r. Urodził im się syn Ed-
mund, przyszły kapłan katolicki. W 1913 r. urodziła się Helena, moja mama. 
Po śmierci dziadka Franciszka, babcia ponownie wyszła za mąż za Antoniego 
Pniewskiego. W  1920 urodził się syn, Antoni. W  1921 roku babcia wraz 
z  trójką dzieci wróciła do Polski. Kupując domek osiedliła się w  uroczym 
Obrzycku nad Wartą w powiecie Szamotuły. Podjęła się trudu wychowania 
i wykształcenia trojga dzieci. Rodzina była ostoją, stanowiła trwały funda-
ment polskości. Nie poddała się germanizacji ani rusyfikacji. Przykładem 
jest znaczna część przesiedlonych spod Monachium, tzw. bambrów, nazwa-
nych od miejsca pochodzenia, w tym rodzina Ferschtemann, z którą babcia 
w  okresie okupacji była zaprzyjaźniona. Dla rodzin mieszanych odmowa 
podpisania w 1939 r. tzw. volkslisty była dla nich tragiczna w skutkach. Pani 
Ferschteman była patriotką, miała męża Niemca tzw. „bambra”, który pomi-
mo nieznajomości języka polskiego twierdził, że jest Polakiem i nie podpisał 
w  1939 volkslisty. Moim zdaniem Niemcy pozostawili go w  spokoju ze 
względu na wiek. Dwoje ich dzieci w czasie okupacji pracowało u hrabiego 
Raczyńskiego. Karol prowadził kilkuhektarowe ogrodnictwo, w tym: szklar-
nie, inspekty, sady owocowe, uprawy warzyw. Córka Marta zatrudniona była 
bezpośrednio w zamku.

Fot. 6. Brat mamy ks. Edmund Matz



 

109

 Babcia przez lata okupacji 1939-1945 mieszkała razem z moją rodzi-
ną. Na co dzień, a w  szczególności w okresach przedświątecznych, zawsze 
wplatała wątki ze swego życia, opowiadała o Westfalii. W okresie okupacji, 
w  różnych okolicznościach, wyrażała wobec urzędników niemieckich zde-
cydowanie często stanowisko przeciwne. Niemcy zwracali uwagę ojcu, aby 
uspokoił swą „dumna teściową” – w podtekście można rozumieć Polkę.
 Po opuszczeniu ziem polskich przez Niemców syn babci, ks. Edmund, 
wrócił z byłej Generalnej Guberni i z dniem 12 marca 1945 r. rozpoczął pra-
cę duszpasterską jako proboszcz parafii w Mroczy w woj. bydgoskim. Babcia 
opuściła naszą rodzinę i zamieszkała u syna. Rozstanie z nią było dla mnie 
bardzo bolesne, gdyż byłem z  nią bardzo związany. Jako dziecko w  latach 
kolejnych wakacje wraz młodszym bratem Tadeuszem spędzałem u  babci 
i wujka w Mroczy. Pogrzeb babci obrazują zdjęcia. 
 Mój ojciec Stanisław żył w  latach 1902-1998. Wspominam go jako 
osobę, która budziła kontrowersje. Jednak to co robił miało głęboki sens 
myślowy, pewną logikę i  konsekwencję. Był człowiekiem oczytanym, spo-
ro podróżował, poznawał różne kultury. To mu pomagało w przenikliwym 

Fot. 7. Stanisław Kaseja (ojciec)
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odczytywaniu ludzkich problemów i  charakterów, szczególnie w  trudnych 
okresach swego życia. Odnosiłem wrażenie, że nie znał pojęcia strachu i lęku.
 Posługiwał się sprawnie językiem niemieckim. W 1922 roku odbywał 
czynną służbę w 15 pułku kawalerii poznańskiej w Poznaniu. Zapowiadał się 
jako utalentowany zawodnik w ujeżdżaniu konia wierzchowego i zawodów 
hipicznych. Był w  szerokiej kadrze z historycznymi sławami: ppłk. Romell 
i mjr Dobrzańskim (Hubalem). W latach 1922-1936 był pracownikiem hr. 
Zygmunta Raczyńskiego, w latach 1936 – 39 prowadził własną działalność 
gospodarczą. W 1934 wszedł w związek małżeński z Heleną Matz (zacho-
wana fotografia stanowi dokument uroczystości ślubu moich rodziców. Na 
uroczystości oprócz rodziny, w  tym matek pary młodej Joanny i Marianny 
w tradycyjnym nakryciu głowy – czepku szamotulskim, uczestniczyli goście 
wpływowi w tym środowisku. Potwierdza to operatywność babci w nawią-
zywaniu kontaktów z miejscową społecznością).
 Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r. ojciec został zmobilizowany 
do odległego Krzemieńca na wschodnich terenach RP. Pułk stacjonujący 
w twierdzy na wzgórzu królowej Bony nie podejmował walki zbrojnej z Ro-
sją. Oficerowie rozkazem zostali wycofani z pułku i skierowani na emigrację 
do Rumunii. 

Fot. 8. Stanisław Kaseja (ojciec) na koniu, Obrzycko – zamek 
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 Ojciec jako doświadczony pod-
oficer został zobowiązany do rozwią-
zania pułku. Żołnierze wraz z taborem 
zostali podzieleni w  nieduże zespoły 
i udali się w kierunku miejsca swojego 
zamieszkania. Ojciec z  grupą żołnie-
rzy w  sposób zorganizowany podążał 
na zachód. Niemieckie patrole prze-
puściły ich do granicy wyznaczonej 
przez pakt Ribbentrop-Mołotow. 
Bezkolizyjnie dotarli do miejscowości 
Przeworska nad Sanem.
 Tam zostali aresztowani i  prze-
wiezieni do jenieckiego obozu Lams-
dorf – Łambinowice koło Raciborza. 
Ojciec jako jeden z  nielicznych jeń-
ców trafił do obozu z  zachowaniem 
dystynkcji wojskowych, tj. orzełka na rogatywce oraz stopni wojskowych 
na pagonach. Znalazło to uznanie komendanta obozu, który po kilku 

Fot. 9. Ślub rodziców, Stanisława i Heleny (1934)
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dniach w  bezpośredniej rozmowie przedstawił mu jego najbliższy los jako 
jeńca wojennego i  wskazał realne zagrożenie skierowania go do obozu we 
Flossenburgu. Wskazał jednak również możliwość zwolnienia z  obozu. 
Warunek był jeden: musiał znaleźć Niemca, który złoży wniosek o  jego  
zatrudnienie. 
 Rodzina od kilku pokoleń, a  ojciec od najmłodszych lat, pracowała 
u  właścicieli majątków Raczyńskich z  linii niemieckiej. Ku zaskoczeniu 
Zygmunta Raczyńskiego, w 1936 roku ojciec z własnej inicjatywy rozwiązał 
stosunek pracy. O  swojej trudnej sytuacji w  obozie dla jeńców napisał do 
najstarszej siostry Zygmunta, zamieszkałej w Rostoku. Skutek był zaskaku-
jąco szybki i pozostał w mojej pamięci jako 4,5-letniego wówczas dziecka. 
W drzwiach naszego mieszkania w Obrzycku stanął Zygmunt hr. Raczyński 
wraz ze swoją żoną i  przekazał informację mojej mamie i  babci: „Stachu 
zostanie zwolniony z obozu jenieckiego i będzie u mnie pracować”. 
 Późną jesienią 1939 r. ojciec został zwolniony z  obozu jenieckiego 
i w polskim mundurze okryty cywilnym płaszczem wrócił do rodziny. Pod-
jął pracę u  Zygmunta Raczyńskiego w  Augustusburgu Obrzycko-Zamek 
jako osobisty kierowca. Ponadto powierzono mu nadzór nad młodymi pra-
cownikami zatrudnionymi przy obsłudze koni. Byli to Edward Klimowicz, 
Henryk Strużyński i niepełnoletni Mieczysław Jarosz, późniejszy absolwent 
Uniwersytetu Poznańskiego. Z powyższymi osobami miałem stały kontakt, 
szczególnie z  Mieczysławem, który był starszy ode mnie o  7 lat. Każdą 
wolną chwilę przeznaczał na czytanie ukradkiem polskich książek. Zmarł 
stosunkowo młodo, został pochowany w Obrzycku. Był moim edukatorem. 
Zadawał mi teksty do przeczytania i później omówienia.
 Rodzina Raczyńskich i niezapomniana seniorka Antonina odwiedzała 
rodziny u nich zatrudnione, którym zapewnili bezpieczną egzystencję w cza-
sie okupacji hitlerowskiej. 
 Pomoc lekarską zarówno Polakom i Niemcom świadczył Polak dr Ed-
mund Kruppik, który w 1936 r. poślubił absolwentkę szkoły pielęgniarskiej 
w  Poznaniu, rodowitą łomżyniankę panią Janinę Tercjak, osobę o  dużym 
temperamencie. Powoływała się ona często na bezpośrednie kontakty z Han-
ką Bielicką. 
 W swoich wspomnieniach często wracam do tamtego okresu, są to wy-
darzenia, o których nie da się zapomnieć.
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 Pamiętam swoje dzieciń-
stwo, uczęszczanie do szkoły 
niemieckiej dla polskich 
dzieci, bezpośrednie kontak-
ty z  dziećmi Raczyńskich, 
w  szczególności z Michałem, 
który był bardzo otwarty 
i kontaktowy, a poczęstowany 
przez moją babcię lub mamę 
nigdy nie odmówił pajdy 
chleba ze smalcem. W grud-
niu 1944 r. opuścili Polskę, jak 
większość Niemców pozosta-
wiając część zgromadzonego 
w zamku majątku.
 Ojciec korespondował 
z  Zygmuntem Raczyńskim 
od 1969 r. do 1981, tj. do jego 
śmierci. W następnych latach 
korespondował z  jego żoną 
Luizą, pochodzącą z  Wro-
cławia, która z  synem Mi-
chałem Raczyńskim osiedliła 
się w  Chile w  Santiago. Od 
1982 r. ojciec systematycznie korespondował z młodszym bratem Zygmunta 
Józefem, zamieszkałym w  Monachium. Odwiedzając Polskę Józef wraz ze 
swoimi dziećmi i wnukami każdorazowo odwiedzał ojca, zamieszkałego już 
w Nakle nad Notecią. Dwukrotnie w tych spotkaniach miałem przyjemność 
uczestniczyć wraz z moją córką Małgorzatą. W 1985 r. ojciec na zaproszenie 
Józefa odwiedził go w Monachium.
 Hrabia Józef Raczyński zorganizował ojcu odwiedziny u rodzin i osób, 
z którymi pracował lub obok których mieszkał. Odwiedził również siostrę, 
do której wysłał list z  obozu jenieckiego. Młode pokolenie Raczyńskich 
odwiedzało również ojca, kiedy tylko byli w  Polsce. W  tych spotkaniach 
również miałem przyjemność uczestniczyć. Szczególnie żywo pamiętam spo-
tkania z Michałem i  jego młodszym bratem Magnusem. Listowny kontakt 

Fot. 10. Siostra Zygmunta Raczyńskiego z córką 

Fot. 11. Michał Raczyński z żoną, Magnus, St. Kaseja 
(ojciec), St. Kaseja (syn), siostra Jadwiga



   

114

nawiązałem z najmłodszą córką Raczyńskich Danmark, urodzoną w Polsce, 
która jako 1,5 roczne dziecko opuściła Polskę. Obecnie mieszka w Santiago 
de Chile Region Metropolitana.
 Z urodzenia jestem Wielkopolaninem. Ostatecznym miejscem dla mnie 
na ziemi jest Łomża, gdzie mieszkam od 1 lipca 1964 r. Z  tym miastem 
poczułem więź, byłem wręcz przekonany, że w tym środowisku znajdę swo-
je miejsce, że będę sobą. Jestem zafascynowany bogatą historią, tradycją jej 
mieszkańców i ich tragicznymi losami w okresie zaborów, II wojny świato-
wej, ograniczenia praw człowieka i wolności w latach 1945-1989. W Łomży 
poznałem żonę Elżbietę i założyłem rodzinę. Razem budowaliśmy dom jako 
dobro wspólne, ten rodzinny, ale też lokalny łomżyński, polski. Mogę stwier-
dzić, że szacunek dla człowieka, miłość do ojczyzny wychodzi z  progów 
każdego łomżyńskiego domu. Prywatnie jestem szczęśliwym ojcem trojga 
dzieci: córki Małgorzaty i  dwóch synów Michała i Karola oraz dziadkiem 
trzech wspaniałych wnuków: Jakuba, Wiktora i Konrada. 
 Najważniejszą rzeczą jest dla mnie rodzina, zarówno ta, do której się-
gam pamięcią, jak i ta, którą stworzyłem, i w której żyję. 
 W  latach 1975-1988 pełniłem funkcję przewodniczącego Komitetu 
Rodzicielskiego w szkole nr 7 w Łomży, do której uczęszczała i ukończyła 
edukację trójka moich dzieci. Do tej szkoły uczęszczała również żona Elż-
bieta, więc możemy powiedzieć, że jest to nasza szkoła. Za tą działalność 
społeczną otrzymałem odznakę edukacji narodowej. 

Fot. 12 Zakłady przetwórstwa ziemniaczanego w Łomży (1973)
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 Myśląc o  pracy, realizowałem cele związane z  rodziną. Podejmowane 
działania i przedsięwzięcia oceniam dziś właśnie z tamtej perspektywy. Czy 
nasza praca ma przełożenie na przyszłość naszej młodzieży? 
 Życie i  praca w Łomży stała się dla mnie sprawą fundamentalną. Za 
sprawą zjednoczenia przemysłu ziemniaczanego i  Biura Projektów w  Po-
znaniu zaprojektowano i  wybudowano od podstaw nowoczesne Zakłady 
Przetwórstwa Ziemniaczanego, które zostały przekazane do eksploatacji we 
wrześniu 1964 r. W tych zakładach byłem związany pracą, postanowiłem, że 
muszę być rzetelny i uczciwy w  relacjach międzyludzkich, w  szczególności 
wobec pracowników. Zadawałem sobie pytanie: czy zdobędę zaufanie? Zo-
stała tam skierowana grupa około 12 osób, doświadczonych fachowców. Dla 
upamiętnienia tego faktu jedną z ulic w Łomży nazwano Poznańską, a w Po-
znaniu powstała ul. Łomżyńska, która znajduje się nieopodal Starego Rynku. 
W  Poznaniu studia podejmowała młodzież łomżyńska – w  Akademiach 
Rolniczej i  Ekonomicznej. Na Uniwersytecie Poznańskim jako pracownik 
naukowy pracował prof. Bohdan Winiarski, późniejszy sędzia Trybunału 
Haskiego. Ślady współpracy tych dwóch regionów pozostawił prof. Andrzej 
Stelmachowski, Marszałek Senatu po 1989 r. 
 W Łomży znalazłem wielu przyjaciół, poznałem dobrze to różnorodne 
miasto i ludzi. W lokalnym środowisku od początku czułem się tak, jakbym 
znalazł się u  siebie. Tak jak przebywając w miejscu, gdzie spędziłem dzie-
ciństwo, młodość – tam też znajduję swój dom. Łomżanie i Wielkopolanie 
pochodzą z dwóch różnych regionów Polski, mają własną kulturę i historię, 
lecz mimo tego są do siebie podobni, bardzo dobrze się rozumieją i dogadują. 
W przypadku obu regionów historia bywała straszna i okrutna, co z pewno-
ścią nas łączy. W ostatecznym wyzwoleniu Łomży w wojnie bolszewickiej 
w 1920 roku brali udział żołnierze Wielkopolanie z pułku piechoty w Ino-
wrocławiu. Do tego pułku został powołany, jako 18-letni młodzieniec, mój 
ojciec. Nie brał on jednak bezpośredniego udziału w walce. 
 Zawsze jako młody człowiek interesowałem się tym, co było odległe 
i inne, tzn. kulturą Ślązaków z Górnego Śląska, Lwowiakami, którzy zamiesz-
kiwali w 100% Namysłów. W tym środowisku pracowałem 9 lat. Z mojego 
doświadczenia mogę stwierdzić, że ludzie z  wymienionych regionów mają 
poczucie, że czynią coś pożytecznego dla wspólnego dobra. Spotkałem wielu 
otwartych ludzi patrzących pozytywnie w  przyszłość, z  różnymi punktami 
widzenia.
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Fot. 13. 50-ciolecie Diecezji Łomżyńskiej (od lewej: bp Mikołaj Sasinowski – biskup łomżyński, 
kard. Stefan Wyszyński – prymas Polski, abp Antoni Baraniak – metropolita poznański

 Na odzyskanie niepodległości patrzę przez pryzmat Wielkopolanina, 
bowiem w  walce o  niepodległość uczestniczyli bezpośrednio moi przod-
kowie, oraz łomżanina, gdyż własna niepodległość mieszkańców realizuje 
się poprzez codzienną pracę w  tym mieście. Święta 100-lecia odzyskania 
niepodległości i 600-lecia nadania praw miejskich należy obchodzić na nasz 
łomżyński sposób jako pochwałę codzienności, z myślą o przyszłości przez 
pryzmat historycznych dokonań. 
 W tworzeniu trwałej rzeczywistości w Łomży zaznaczyłem swój trwały 
ślad poprzez pracę zawodową w  dwóch znaczących przedsiębiorstwach, tj. 
w  Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego i  Społem w  Łomży oraz pracy 
społecznej: działalność w  Komitecie Rodzicielskim szkoły podstawowej nr 
7, objęcie funkcji radnego w kadencji do 2006 r. i Prezesa Zarządu Stowa-
rzyszenia Łomżyńskiego Klubu Sportowego w latach 2006-2007. Aktywnie, 
już jako senior, w  latach 2005-2010 pracowałem w  Stowarzyszeniu Brata 
Alberta przy parafii katedralnej.
 Dzisiaj Łomżę oceniamy historycznie z  perspektywy 600-lecia nada-
nia praw miejskich. Jest to miasto o  znacznym potencjale kulturalnym 
i oświatowym, ośrodkiem, który promieniuje swoją aktywnością daleko poza 
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swoje granice. Jestem mieszkańcem Łomży od 1964 roku, miałem kontakt 
z różnymi środowiskami, począwszy od dzieci i młodzieży na grupach eme-
rytów skończywszy i  jestem przekonany, że dobrze znam jej mieszkańców 
i  ich potrzeby. W  okresie mojej aktywności zawodowej, głównie w  latach 
1964-1975 nastąpił dynamiczny i  wszechstronny rozwój Łomży. Nastąpił 
skokowy wzrost mieszkańców z  24,5 tysiąca w  1964 r. do 67 tys. w  1980 
r. Były opracowane dalsze plany rozwoju regionu łomżyńskiego. Zostały 
zniweczone kryzysem zapoczątkowanym w 2. połowie lat 70-tych i pogłę-
bionym wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu 1981 r. Skutki tamtych 
lat spłacaliśmy przez wiele lat. Łomża straciła w zasadniczym wymiarze na 
znaczeniu, gdy w 1999 roku przestała pełnić funkcję województwa. Zaczęła 
się już tworzyć w Łomży klasa średnia. W latach 90-tych klasa średnia stała 
się w RP jednym z haseł fetyszy. Kojarzyła się ona bowiem z tym, o czym 
po upadku komunizmu marzono w Polsce najbardziej – z normalnością.
 Obecnie Łomża to odnowione, czyste i kolorowe miasto, jednak wciąż 
brakuje w nim inwestycji innowacyjnych, mających wpływ na jego rozwój, 
tworzących nowe miejsca pracy. Naszym naturalnym zapleczem jest rolnic-
two, przetwórstwo i  przechowalnictwo płodów rolnych, zdrowa żywność. 
Przykładem jest prawidłowy rozwój przemysłu mleczarskiego i paszowego. 
W niedalekiej przyszłości powinny tu powstać nowoczesne osiedla. Miasto 
powinno rozwijać się wszerz, dążyć do zrównoważonego budżetu finanso-
wego. Inwestycje tworzące nowe wysokospecjalistyczne miejsca pracy, piękne 
osiedla, będą magnesem dla nowych i energicznych ludzi. Absolwenci szkół 
powinni znajdować u nas mieszkania, zakładać tu rodziny. Dla mojego poko-
lenia niepokój twórczy się zakończył, i to w dobrze wykształconych młodych 
ludziach pokładam nadzieję na dobrą przyszłość miasta. Najważniejsze, żeby 
młodzież kształtowała oblicze miasta, ziemi łomżyńskiej, Polski. Młodzi są 
zobowiązani do szukania wartości. Odpowiedź uzyskają poszerzając swoją 
wiedzę.
 Nie jest mi obcą historia narodu, który doświadczył bolesnych ran. 
Historia nasza potwierdza, że wspólnota nasza przetrwała dzięki zakorze-
nieniu jej w  świadomości społecznej. Najbardziej inspirowały mnie wyda-
rzenia, które przeżywałem bezpośrednio. Były to m.in.: pierwszy w Polsce 
na tak duży rozmiar i zasięg protest ludzi pracy – poznański czerwiec 1956 
r., polski październik 1956 r. – szukanie tzw. polskiej drogi do socjalizmu, 
powstanie wielkiego ruchu społeczno-zawodowego Solidarność w  1980 r., 
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wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., niweczącego nadzieje 
Polaków na w  pełni demokratyczne i  praworządne państwo, pierwsze de-
mokratyczne wybory 4 czerwca 1989 r. My Polacy zawsze byliśmy ludźmi 
nadziei. W  przeszłości nigdy nie rezygnowaliśmy z  odzyskania straconej 
wolności i budowania lepszej przyszłości. 
 Państwo, regiony i  miasto podejmują działania mające na celu umac-
nianie dumy narodowej i  spajanie wspólnoty. Są budowane pomniki, ulice 
i place nazywane są imionami wielkich rodaków, upamiętniane są chwalebne 
bitwy, wznoszone są muzea mające dokumentować sukcesy Polaków, inwe-
stuje się w kulturę i w  te przedsięwzięcia, które umacniają chwałę naszego 
narodu. Takie inicjatywy umacniają wzorce moralne, a  nawet wzmacniają, 
wzorem minionych pokoleń, lojalność wobec państwa, narodu, przygotowują 
młode pokolenie do ewentualnego wysiłku zbrojnego na wypadek zewnętrz-
nego zagrożenia. Bądźmy dumni jak nasi przodkowie z  bycia Polakami, 
z  polskiej historii i  polskiego trudnego losu. Obchodzone rocznice niech 
spowodują w naszym społeczeństwie świadomość wielkości naszego narodu, 
zamieszkałego również poza granicami, jego znaczącej roli w historii Europy 
i zakorzenienia w naszej części starego kontynentu. Naszym zadaniem jest 
umacnianie więzów narodowych o pierwiastki i wartości humanistyczne.
 W  XX wieku musieliśmy dwukrotnie odbudowywać państwo i  jego 
struktury, podnieść z  gruzów Warszawę, Poznań, Wrocław i  inne miasta. 
Poczucie stabilności, posiadanie stałego adresu zamieszkania od pokoleń to 
niezwykła rzadkość, dlatego bardzo je cenimy. 
 Bezpośredni wpływ na rozwój i  kształtowanie postaw Łomżan mieli 
duchowni – wielkopolscy biskupi, ordynariusze diecezjalni bp. Stanisław 
Kostka-Łukomski, bp Juliusz Peatz, ks. Olszewski, ekonom seminarium 
duchownego w Łomży, nadzorca majątku w Marianowie, proboszcz parafii 
w Piątnicy po II wojnie światowej. Odzyskanie wolności i  demokracji ko-
jarzymy również z  rokiem 1989, kiedy to zamknięto dekadę „Solidarności” 
wolnymi wyborami do Sejmu i Senatu. Nasza wolność z Polski przenikała 
w świat. Osią spajającą rocznice świętowania niech będą podejmowane przez 
obywateli tematy związane z niepodległością zarówno w kontekście histo-
rycznym, jak i  dziedzictwa współczesności. Będą się przebijały kampanie 
wydawnictwa, konkursy plastyczne dla uczniów i przedszkolaków, konferen-
cje o przyszłości miasta i regionu. Należy wspierać w formie małych dotacji 
finansowych inicjatywy obywatelskie o  charakterze edukacyjnym, kultural-
nym, artystycznym, które włączą mieszkańców w obchody tych rocznic.
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 Nasza historia przypo-
mina ustawicznie, że naszym 
zadaniem jest wnosić pozy-
tywną perspektywę rozwoju. 
Nie wolno pozwolić na znisz-
czenie owoców pracy kilku-
dziesięciu pokoleń. Bądźmy 
świadomi, że jesteśmy ich 
dłużnikami i  nigdy nie spła-
cimy tego, co zrobili dla nas. 
Dali nam więcej niż byliśmy 
w  stanie dać następnym po-
koleniom. Moje pokolenie nie 
zapomniało o  latach okupacji 
i  okresu komunistycznego. 
Należy uwolnić się od ide-
ologii tak wszechobecnej 
w  naszym codziennym ży-
ciu. Dzisiejsza rzeczywistość 
w  porównaniu do lat mojej 
młodości jest na ogół kolorowa, a tak naprawdę jest pełna jazgotu, wrzasku 
i  często wewnętrznie pusta. W naszym dzisiejszym życiu dostrzegam brak 
subtelności i delikatności. W trudnych czasach potrzebna jest nam klasa spo-
łeczna, która nie szuka swojego miejsca w istniejącej rzeczywistości, ale stara 
się ją zmieniać. Potrzebujemy inteligencji wykształconej na wartościach.
 Mój czas przyrównuję do obrazu świata zewnętrznego, który mnie ota-
cza. Wychowałem się nad Wartą. Żyję nad Narwią. Obie rzeki mają ten sam 
odcień zieleni. Płyną wartkim nurtem poprzez zielone łąki, pola i lasy. Zni-
kają w oddali za zakrętem. Stojąc przy brzegu, dotykam przezroczystą toń 
wody. Czy wody są te same? Czy są to te same rzeki, co przed laty? Czy czas 
je zmienił? Marzę o latach, których już nie ma, nie wrócą, odpłynęły, znik-
nęły jak wody obu rzek w odmętach Bałtyku, gdzie się połączyły. Przemawia 
przeze mnie nostalgia. Tęsknię do świata, którego już nie ma, który odpłynął 
jak wody rzeki Narwi i Warty. Stoję na tym samym brzegu tej rzeki co przed 
laty i wita mnie stary, dawno pożegnany przed pół wiekiem, pejzaż. Widzę 
pola i  łąki łączące się z  niebem, które barwią wody rzeki. Widzę to samo 

 Fot. 14. Pejzaż zapamiętany z okolic Zielonej Góry 
i Obrzycka (lata 40-te)
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niebo, co wtedy. Pamiętam cichy wiejski drewniany kościółek w Słopanowie, 
w  którym zgromadzony lud modlił się do Maryi ubranej w  złociste szaty, 
a w ciszy rozbrzmiewała jednostajna pieśń i modły zgromadzonych w nim, 
utrudzonych ciężką pracą wiernych.
 Nasze dziś jest jutrem dla przyszłości.
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Ewa KOSTRZEWSKA

Cecylii hrabiny Plater-Zyberkówny  
(1853–1920)  

droga z Kurlandii na Mazowsze

 Hrabianka Cecylia, jak o  niej mówiono, była kobietą o  nietuzinkowej 
osobowości, a  także szczególnych właściwościach mentalnych, zakorzenio-
nych w środowiskowej i rodzinnej tradycji arystokratyczno-ziemiańskich elit, 
wywodzących się z etnicznego pogranicza północno-wschodnich ziem dawnej 
Rzeczypospolitej. Pochodziła z kręgów niemieckich baronów i dwóch znako-
mitych, spolszczonych rodów: Syberków zu Wischling oraz Plater-Broelów, 
przybyłych z Westfalii do nadbałtyckich prowincji wraz z Zakonem Kawalerów 
Mieczowych. Od wieku XVI, dzięki udanym mariażom i  służbie publicznej 
umiejętnie budowali własny prestiż, pomnażali majątki oraz wchodzili w sze-
regi zyskującej wówczas na znaczeniu magnaterii. O pozycji obydwu rodów 
świadczyć mogło ich wpisanie do księgi rycerskiej, określanej z czasem mianem 
matrykuły. Na jej liście byli zapisani jako jedni z pierwszych już w roku 1620 
i zakwalifikowani do najstarszych rodów przybyłych do Kurlandii. Platerowie 
arystokratycznym tytułem szczycili się od wieków, w okresie zaborów uzyskali 
jego potwierdzenie, a prawo do dziedzicznego posługiwania się nim przynale-
żało nie tylko mężczyznom, ale i kobietom.
 Silne osobowości członkiń wspomnianych rodzin oraz kultywowana 
o  nich pamięć, odcisnęły pieczęć na charakterze Cecylii. Jej protoplastki 
wyróżniały się samodzielnością, wspieraniem mężów w  karierach, nierzadko 
konwersjach z protestantyzmu na katolicyzm, który, wraz z natężeniem rusy-
fikacji północno-wschodnich guberni imperium carów, stawał się obok języka 
polskiego znakiem narodowej tożsamości. Filantropki i działaczki gospodarcze 
z własnych posagów i dochodów współfinansowały kościoły czy klasztory. 
 O prababce hrabianki – Magdalenie Zyberk mówiono, że dzięki sprze-
daży masła i  sera przyczyniła się do ufundowania klasztoru w  Iłukszcie.  
Z kolei prababka po mieczu, Izabela Plater, wywierała znaczący wpływ na 
życie kulturalne Inflant. 
 W  roku 1803 jej syn Michał dzięki małżeństwu z  Izabelą Heleną 
Zyberk, ostatnią spadkobierczynią nazwiska i  ogromnej fortuny, połączył 
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obydwa rody i  stał się twórcą nowej ich gałęzi z  siedzibą w  Schlossbergu. 
W domu dziadków Cecylii panowała patriotyczna atmosfera, duch religijnej 
tolerancji z równoczesnym umacnianiem wiary katolickiej. Poza budową ka-
plic, przytułków i ochronek angażowali się w rozwój polskiej oświaty, otaczali 
opieką unitów oraz łotewskich chłopów. Przez pewien czas udzielili gościny 
i wychowywali Emilię Plater, wystylizowaną przez Mickiewicza na narodo-
wą bohaterkę, która ze Szlosbergu wyruszyła do powstania listopadowego. 
Michał i  Izabela pozostawili dziesięcioro dzieci, z których najstarszym był 
Kazimierz Bartłomiej, ojciec Cecylii, uczestnik walk listopadowych i  emi-
grant. Po odbyciu karnej służby na Kaukazie i  ślubie w 1842 r. z Ludwiką 
Borewiczówną, powrócił do Kurlandii i rodowej siedziby. Nie odróżniał się 
od swoich antenatów – budował kościoły, stworzył wiejską szkółkę. Szcze-
gólnie dbał o to, aby znalazło się w niej miejsce dla dziewcząt, co wiązało się 
z przekonaniem, że duchowy dyktat kobiety przesądzić może o tożsamości 
oraz religii kolejnych pokoleń. 
 Z  małżeństwa Kazimierza i  Ludwiki urodziło się liczne potomstwo, 
a rodzice, kontynuując politykę umacniania prestiżu rodu, zadbali o ich ko-
rzystne mariaże. Dzięki nim skoligaceni byli z Czartoryskimi, Przeździeckimi, 
Sobańskimi, a ich majątki znajdowały się we wszystkich zaborach i na tere-
nach kresowych. Najmłodsza z rodzeństwa otrzymała imię Cecylii, patronki 
muzyki sakralnej. Urodziła w maju 1853 r. w majątku Passy koło Warszawy. 
Dobra te, wobec nasilającej się rusyfikacji guberni kurlandzkiej, ojciec Cecylii 
kupił w 1852 r. i przeniósł się doń z rodziną w celu edukacji dzieci oraz ich 
wychowania w atmosferze polskości. Cecylia – z miejsca urodzenia Mazow-
szanka, wzorem córek z  arystokratycznych rodzin – do ukończenia 12 lat 
pobierała edukację domową. Była wówczas dość nietypową młodą przedsta-
wicielką swojego środowiska, pełną inicjatywy, fantazji i energii, o czym tak 
pisała: „dziwny duch awanturniczy we mnie nurtował, lubiłam wszelkiego 
rodzaju wydarzenia, połączone z niebezpieczeństwem”. Zapowiadało to oso-
bowość aktywną, ciekawą świata. Na razie jednak z mazowieckiego dworu 
w wieku 13 lat oddano ją na katolicką pensję Sacre Coeur pod Poznaniem. 
Podczas 4 lat nauki Cecylia nie tylko była formowana w duchu żarliwego 
katolicyzmu, ale także wzrastała w atmosferze zakonnej reguły. Poza wiedzą 
ogólną dziewczęta przygotowywano do pełnienia ról wzorowych żon i pań 
domu. W  czasie nauki zmarła matka hrabianki, której zawdzięczała ona 
zamiłowanie do prac gospodarskich. Po ukończeniu pensji – jako że Passy 
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stały się własnością brata Tadeusza – powróciła do Schlossbergu. Tadeusz 
wkrótce sprzedał Passy i stał się właścicielem Wojcieszkowa pod Łukowem, 
a  także majątku Konstantynów na Podlasiu, wniesionym przez żonę Zofię 
z Aleksandrowiczów. Prowadził w nim słynną w Królestwie hodowlę koni. 
 W tym czasie jego siostra poszukiwała własnego miejsca w życiu przeby-
wając w Szlosbergu, który prasa tak charakteryzowała: „Rezydencja hrabiów 
Zyberków jest bardzo piękną. Pałac w  nowym guście otacza ładny ogród 
kwiatowy, a  z  granitowych wyniosłych schodów od strony parku rozległy 
otwiera się widok na pozadźwińskie okolice”. W  otoczeniu malowniczych 
krajobrazów Cecylia wypełniała kobiece obowiązki zarządzania rezydencją. 
W czasie kiedy jej siostry wstępowały w związki małżeńskie wzorem swoich 
babek i prababek, organizowała prace oświatowe wśród dzieci służby. Ufun-
dowała przytułek dla sierot z rodzin katolickich oraz prawosławnych. Szcze-
gólną opieką otaczała ludność unicką, zyskując miano „apostołki unitów”. 
 W 1876 r. zmarł jej ojciec. Cecylia miała wówczas 22 lata i marzenia 
o utworzeniu szkoły dla ubogich dziewcząt, która miała kształcić oraz wy-
chowywać w duchu katolicko-narodowym, ale także zapewniać praktyczne 
przygotowanie do samodzielnego życia. Początkowo projektowała jej zało-
żenie w kurlandzkiej Lipawie. W  tym celu odbyła dwie podróże do Pary-
ża w  roku 1877 i  1879, gdzie zdobywała umiejętności w  tamtejszej szkole 
rzemiosł. W stolicy Francji nawiązała także kontakty z Józefą Chudzyńską, 
współzałożycielką bezhabitowego zgromadzenia Sióstr Posłanniczek po-
wołanego w  Nowym Dworze koło Warszawy. Cecylia coraz intensywniej 
angażowała się w  krąg osób związanych z  działalnością kapucyna, bł. ojca 
Honorata Koźmińskiego. 
 Jego działalność i koncepcje wiązały się z europejskim ruchem odnowy 
katolicyzmu, który rozwijał się na przełomie XIX i XX wieku i zyskiwał wielu 
zwolenników w zaborze rosyjskim, gdzie kościół po 1864 r. poddawany był sil-
nym represjom. W poszukiwanie nowych form życia religijnego zaangażowała 
się także Cecylia Plater-Zyberkówna. W 1880 r. wstąpiła do warszawskiego 
nowicjatu tzw. skrytek, czyli wspomnianego już zgromadzenia. Na stałe też 
związała się z Mazowszem rozpoczynając karierę działaczki i dziennikarki.
 Spowodowało to także zmianę jej pierwotnych planów – w  miejsce 
szkoły w Lipawie w roku 1882, wykorzystując własny fundusz dziedziczny, 
wybudowała i uruchomiła w Warszawie żeńską szkołę zawodową. Kiedy rok 
później znalazły się w niej pierwsze uczennice, poczytny tygodnik donosił: 
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„31 stycznia 1883 r. poświęcono i otwarto szkołę rzemiosł dla kobiet. W akcie tym 
uczestniczyło liczne koło arystokracji tutejszej, której założycielka ukazała drogę 
do pracy wartej coś więcej nad śmieszne uprawiane francuszczyzny i bezmyślny 
żywot. Cześć kobiecie, której tytuł hrabianki nie przeszkadza żyć z myślą podnio-
ślejszą i działać dla dobra własnego społeczeństwa”. 

 Nie znaczyło to, że opinii publicznej nie intrygowała nowoczesna szkoła 
oraz jej program. Obok cytowanego aplauzu, prasa liberalna stawiała pytania 
o tajemniczy charakter placówki i żądała wyjaśnień, w czyich rękach spoczy-
wało wychowanie dziewcząt. W obawie przed denuncjacją wobec zaborców 
nie stawiano tych pytań zbyt natarczywie. Rodzice i uczennice w pełni ak-
ceptowali patriotyczno-religijny program wychowania i konspiracyjne lekcje 
historii, literatury i języka polskiego. 
 W miarę, jak rosła popularność warszawskiej szkoły Cecylia Plater-Zy-
berkówna coraz głębiej angażowała się w  działalność społeczną i  publicy-
styczną. Nigdy jednak nie przecięła kurlandzkich korzeni. Z działających nad 
Bałtykiem szkół i  stowarzyszeń czerpała inspiracje, rekrutowała uczennice 
i nauczycielki, nierzadko protestantki. Świecka suknia poza kamuflażem wo-
bec zaborców nie krępowała aktywności oraz bliskich relacji z wychowankami 
i sama nigdy nie zatraciła autotożsamości oraz pozostała kobietą z elit. 
 Dążąc do stworzenia podwalin nowoczesnej edukacji kobiet, Plater-Zy-
berkówna sfinansowała nabycie podwarszawskiego folwarku Chyliczki, gdzie 
w 1891 r. założyła żeńską szkołę gospodarstwa wiejskiego. Była to pierwsza 
tego typu placówka w  Królestwie Polskim przeznaczona początkowo dla 
chłopskich, a w końcowym efekcie głównie dla ziemiańskich córek. Ener-
giczna hrabianka, odbiegała od zgodnego z kanonami epoki, wizerunku cier-
piętnicy, chociaż zgłaszała gotowość ofiary, jak pisała: „wypalenia się niczym 
lampa oliwna”, złożona w ofierze na ołtarzu ojczyzny. Jednocześnie chciała 
być „kozakiem Pana Boga” i w tym duchu wychowywała swoje podopieczne, 
a chyliczkowskie uczennice określała wojskowym mianem „elewek”. Wśród 
nich jako pierwsze odmeldowały się wiejskie dziewczęta z Kurlandii, dawne 
wychowanki Plater-Zyberkówny, przebywające tak samo jak ich protektorka 
drogę z Kurlandii na Mazowsze. Z czasem Chyliczki stały się wyższą szkołą 
rolniczo-gospodarczą dla kobiet. Można więc uznać, że ich twórczyni nale-
żała do prekursorek wyższego rolniczego wykształcenia kobiet. Nic też nie 
ubyło z temperamentu hrabianki i nadal w stroju amazonki z pasją jeździła 
konno. 
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 Wciąż ciekawa świata i  nowości fascynowała się bicyklami, a  duch 
niespokojny gonił ją po niemal wszystkich krajach europejskich w  poszu-
kiwaniu modeli wychowawczych i  wzorów szkół. Aktywnie włączyła się 
w  tworzenie i  prace Zjednoczonego Koła Ziemianek – pierwszej kobiecej 
organizacji rolniczej na ziemiach polskich, której serce biło na Warszawie, 
pełniła w  nim funkcję wiceprzewodniczącej. Wkrótce jednak wycofała się 
z aktywnej działalności w Stowarzyszeniu, choć nigdy nie przestała być jego 
członkinią. Pochłonęły ją już bowiem inne prace. 
 Nie zmniejszała także swojej aktywności pisarskiej. Spod pióra hrabianki 
wyszły tysiące stron, na których zajmowała się problemami młodzieży, ludu, 
kobiet, religii. Wydawała modlitewniki, komentowała Ewangelię. Propago-
wała ideał kobiety oświeconej kierującej się w życiu rozumem oraz zasadami 
etycznymi, jakie wynikały z katolickich norm społecznych. Niezmienne też 
trwała przy teorii, że pełne równouprawnienie kobiety i mężczyzny głoszone 
przez liberałów oznaczało zburzenie naturalnego porządku. Rzutowało rów-
nież na relacje rodzinne i społeczne. Jednocześnie tę przewodnią ideę starała 
się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. Przez wszystkie lata Ce-
cylia propagowała wzór kobiety, która miał redukować męża, wyzwalając go 
z podwójnej moralności i w tym duchu wychowywać syna. 
 Bez pruderii pisała o  erotycznych problemach początku wieku XX. 
W celu zilustrowania stylu hrabianki można przytoczyć jej ocenę nadmier-
nego apetytu seksualnego: „nawet wieprz żarłoczny zje tyle tylko, ile mu tego 
potrzeba, aby się w tłuszcz wzbogacił – od nadmiaru zaś pokarmu odwraca 
się”. Tę metaforę adresowała do kobiet i mężczyzn, młodych katolików. Swo-
jego zainteresowania sprawami wychowania i  edukacji młodego pokolenia 
hrabianka nie ograniczała bowiem tylko do dziewcząt. 
 Przyczyniła się do założenia w  1905 r. Towarzystwa Przyjaciół Mło-
dzieży. W  jego ramach powstawały tzw. koła etyczne i  ogniska rodzinne 
skupiające studentów i gimnazjalistów. Poprzez personalne powiązania nici 
organizacji docierały do niemal wszystkich europejskich i  krajowych śro-
dowisk akademickich. Warto zauważyć, że Cecylia niechętnie upubliczniała 
swój udział w męskiej organizacji i choć była autorką programu oraz statutu,  
współpracownicy nie wiedzieli, że kieruje nimi kobieta. Sądzili, iż anonimo-
wy autor jest mężczyzną. Jej nazwisko, pomimo rozwoju organizacji, znane 
było tylko kręgom najbliższych współpracowników. 
 Filantropka i  demokratka, romantyczka i  trzeźwa entuzjastka, żarli-
wa katoliczka, zwolenniczka reformy Kościoła, arystokratka z  urodzenia, 
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majątkowej pozycji i  towarzyskich kontaktów, w  praktyce zasilała szeregi 
inteligencji. Pracując na własne utrzymanie, nie wątpiła w  wzorcotwórczą 
rolę, jaką w modernizującym się społeczeństwie odgrywały ziemiańsko–in-
teligenckie elity. Była z  pewnością postacią wyrazistą, jak większość ludzi 
nietuzinkowych – kontrowersyjną. U schyłku życia zmagała się z dręczącymi 
ją chorobami, w tym z nękającą ją przez całe życie migreną i bezsennością. 
Zmarła na zapalenie płuc w  roku 1920 i  została pochowana w  rodzinnym 
grobowcu na Powązkach. 
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Kamil Marek LESZCZYŃSKI
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

Korzenie rodzinne a akta metrykalne  
i akta stanu cywilnego.  

Drzewo genealogiczne – przegląd źródła

 Niniejszy artykuł jest próbą przeglądu i  oceny wartości źródła histo-
rycznego, jakim są bez wątpienia akta stanu cywilnego i  akta metrykalne. 
Autor na przykładzie własnych poszukiwań genealogicznych ocenia ich przy-
datność w  odtworzeniu historii rodzinnej. Na potrzeby niniejszego tekstu, 
mającego jedynie charakter przeglądowy i popularyzatorski, zostały wybrane 
oraz omówione najważniejsze i najbardziej interesujące akta, które zdaniem 
autora wniosły najwięcej informacji do poszerzenia wiedzy o  rodzinie. Ze 
względu na duży rozmiar materiału źródłowego oraz ograniczony zakres 
objętości niniejszego opracowania, zostanie w nim poruszona problematyka 
dotycząca wyłącznie wybranych bezpośrednich przodków i  ich rodzin po 
mieczu i po kądzieli. Dla potrzeb artykułu punktem wyjściowym są dziad-
kowie autora: Józef Leszczyński i  Irena Leszczyńska z domu Marendziak. 
W dalszym ciągu tekst odnosi się – według kolejności występowania – do 
wybranych na potrzeby opisu osób i rodzin (w ogólnej liczbie blisko 60-ciu 
nazwisk i  150 przodków), wykorzystując tylko w niewielkiej części system 
oznaczania przodków Sosy-Kekulégo/Stradonitza rozdzielnie dla każdej 
z obojga osób.
 Podstawę źródłową artykułu stanowią akta stanu cywilnego oraz akta 
metrykalne, znajdujące się w  Archiwum Państwowym Oddział w  Łomży, 
Archiwum Państwowym w Łodzi, Archiwum Parafialnym w Czyżewie, Ar-
chiwach Diecezjalnych w Łomży, Drohiczynie i Łowiczu, a także w Urzę-
dach Stanu Cywilnego w Ciechanowcu, Klukowie i Zelowie. Cennym uzu-
pełnieniem źródłowym, wykorzystanym w tekście są nieliczne wspomnienia 
rodzinne sięgające ostatnich stu lat oraz nieliczne zachowane pamiątki. Kwe-
renda archiwalna w dalszym ciągu przynosi kolejne ustalenia, więc materiał 
źródłowy nie jest do końca wyczerpany. Autor wyraża nadzieję, że mimo 
bardzo ograniczonego zakresu dotyczącego jedynie ogólnych, bardziej inte-
resujących faktów, niniejszy tekst będzie przyczynkiem do uporządkowania 
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i usystematyzowania wiedzy na temat źródeł do poszukiwań genealogicznych, 
a w dalszej perspektywie do kompleksowego opracowania historii rodzinnej. 
 W perspektywie całości dotychczasowych poszukiwań genealogicznych 
autora lwią część zgromadzonych materiałów źródłowych dotyczących histo-
rii rodzinnej stanowią akta metrykalne oraz akta stanu cywilnego. Akta te to 
absolutna podstawa do ustalenia faktów genealogicznych i relacji rodzinnych 
sięgających dla przodków: Józefa Leszczyńskiego I połowy XVIII w., a dla 
jego małżonki Ireny Marendziak II poł. XVII wieku. 
 Akta stanu cywilnego i akta metrykalne potwierdzają, że rodzina Lesz-
czyńskich oraz ich przodków jest nieodłącznie związana swoimi korzeniami 
ze wschodnim Mazowszem, a bardziej szczegółowo z przedrozbiorową ziemią 
nurską. W aktach parafi alnych Rosochatego Kościelnego, Czyżewa, Dąbrowy 
Wielkiej, Andrzejewa, Kuczyna oraz Ciechanowca znajduje się kilkadziesiąt 
dokumentów potwierdzających urodzenia, śluby i  zgony członków rodziny 
z ostatnich blisko 190 lat, chociaż częściowo odtworzona historia na podsta-
wie wpisów z sumariuszy nieistniejących już niestety ksiąg, sięga prawie 250 
lat, zaczynając się w 1772 roku. Ostatnie stulecie to okres obecności rodziny 
w  Ciechanowcu i  w  niedawnej jeszcze parafi i Kuczyn. To tu w  listopadzie 
1921 roku wziął ślub ojciec Józefa Leszczyńskiego – Władysław, urodzony 
w 1893 r. w parafi i czyżewskiej żołnierz „Błękitnej Amii” gen. Józefa Hallera. 
Akta czyżewskie potwierdzają długą obecność nazwiska Leszczyński na tym 
obszarze, począwszy od połowy lat 50-tych XIX wieku. Tu urodził się ojciec 
Władysława i  zmarł jego dziadek Wincenty, urodzony już w parafi i Dąbro-
wa Wielka. Jeden z  najstarszych zachowanych aktów, pochodzący z  1835 r. 
znajduje się właśnie w aktach tej parafi i i  jest związany z postacią Andrzeja 
Leszczyńskiego, określanego w nim jako szlachcic rolny dziedzic cząstkowy. 

Schemat przedstawiający pięć pokoleń męskiej linii rodziny Leszczyńskich

 Wiele wnoszą również akta z Rosochatego Kościelnego. Dla roku 1848, 
podobnie zresztą jak i  sąsiednich parafi i, zawierają bardzo wiele interesują-
cych informacji dotyczących nie tylko samej rodziny, ale także i  całego re-
gionu. W  tym roku bowiem ma miejsce epidemia cholery, w  wyniku której 
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w październiku umierają dzień po dniu dwaj najmłodsi synowie Andrzeja, on 
sam zmarł w lutym w wieku 51 lat, a jego kolejny syn w maju 1849 r. Dla tego 
obszaru w badanym okresie drugiej połowy 1848 r. daje się zauważyć znaczne 
zwiększenie umieralności wśród najmłodszych i  najstarszych mieszkańców. 
Z  punktu widzenia badań statystycznych i  demograficznych, akta stanowią 
bezcenne źródło wiedzy o życiu i sytuacji lokalnych społeczności parafii.
 Akta metrykalne bezpośrednich przodków autora ze strony pradziadka 
– wymienionego już Władysława, zawierają wiele interesujących osób i na-
zwisk takich, jak np.: Brzozowski, Krawczyk, Wojtczuk, Zawisza, Dąbrowski, 
Jóźwiak i inne. Jeden z najstarszych zachowanych aktów dotyczy mego pra-
prapradziadka – Łukasza Brzozowskiego, urodzonego w 1765 r. 

Akt urodzenia Łukasza Brzozowskiego z 1765 r. (Archiwum Parafialne w Czyżewie,  
Księga urodzeń 1752-1779, akt 140/1765)

 Innym równie interesującym jest akt ślubu moich przodków w 6. po-
koleniu: Antoniego Kryńskiego i  Marianny Żebrowskiej z  domu Białej, 
pochodzący z parafii Kuczyn. Ten sam Antoni zmarł w 1791 roku i według 
zapisu w metryce został pochowany w kościele kuczyńskim.

Akt ślubu Antoniego Kryńskiego i Marianny Żebrowskiej z domu Białej z 1784 r.  
(Archiwum Diecezjalne w Łomży, Księga małżeństw parafii Kuczyn, akt 287/1784)

 Matka Józefa Leszczyńskiego – Zofia Karolewska, podobnie zresztą 
jak niemal wszyscy znani z  imienia i  nazwiska jej przodkowie, pochodziła 
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z  Ciechanowca parafii Ku-
czyn. Trzeba nadmienić, 
że w  okresie przedrozbio-
rowym cały Ciechanowiec 
(Stary i  Nowy) po obu 
stronach rzeki Nurzec na-
leżał do jednej parafii. Po 
rozbiorach prawobrzeż-
na jego część znalazła się 
w granicach parafii kuczyń-
skiej. Akta metrykalne jej przodków wymieniają tu m. in. takie nazwiska 
jak: Klejzerowicz, Ostap, Olszewski, Topaczewski, Piwkowski, Małecki, 
Tenderenda i  inne. Akta te są związane z niewielkim ośrodkiem miejskim, 
jakim był i nadal pozostaje Ciechanowiec. Pokazują szerokie spojrzenie na 
relacje rodzinne w  jego obrębie. W  ciągu kilkuset lat istnienia tego orga-
nizmu miejskiego w aktach przewijają się te same nazwiska, a  tym samym 
rodziny, tworząc swoistą sieć powiązań między jego mieszkańcami. Łączenie 
się poszczególnych członków rodzin z  innymi poprzez małżeństwa w  ob-
rębie niewielkiego terenu i w ciągu wielu dziesiątek lat jest tego przyczyną. 
Potwierdza to również ta wskazana część drzewa genealogicznego rodziny 
Leszczyńskich. Nazwiska takie jak wspomniane: Olszewski, Tenderenda, czy 
Piwkowski, występujące w nim w okresie połowy XVIII wieku, w dalszym 
ciągu funkcjonują wśród mieszkańców miasta. Do dnia dzisiejszego wiele 
rodzin mieszkających w  swoim sąsiedztwie niemalże dom w  dom, jest ze 
sobą spokrewnionych lub spowinowaconych. Stanowi to niezwykle ciekawą 
perspektywę badawczą, która może przynieść wiele interesujących wniosków.
 Ciekawostką w aktach ciechanowieckich z 2. poł. XVIII może być rów-
nież to, że wpisów w księdze metrykalnej bardzo często dokonywał ówczesny 
proboszcz parafii Jan Krzysztof Kluk, znany przyrodnik i autor pierwszego 
polskojęzycznego podręcznika do botaniki. Nie inaczej jest w przypadku akt 
związanych z rodziną autora oraz wielu innych.
 Jednym z  ciekawszych aktów stanu cywilnego z parafii Ciechanowiec 
jest akt urodzenia Karola Klejzerowicza z 1824 r., który zawiera informację 
aż o czterech pokoleniach męskiej linii rodziny Klejzerowiczów. Jak na akt 
stanu cywilnego jednego z  mieszczan ciechanowieckich jest to rzecz uni-
katowa. Zwykle wpisy takie zawierają jedynie informację o ojcu, w bardzo 

Akt urodzenia Wiktorii Anny Ewy Kucińskiej, 1705 r. 
(Archiwum Diecezjalne w Łowiczu, Księga urodzeń pa-
rafii Strzegocin, akt 1/1705)

Fragment tablicy genealogicznej przodków, przedstawiający 
rodzinę Kryńskich z parafii Kuczyn (XVIII w.)
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nielicznych parafiach o trzech generacjach, wymieniając dziadka urodzonego, 
jak np. w  parafii Kobylin Borzymy. W  tym przypadku zaś są to aż cztery 
pokolenia. Wpis taki może świadczyć o  poziomie świadomości i  tradycji 
przekazywania i zachowywania pamięci o przodkach, jaką kultywowali ów-
cześnie żyjący mieszkańcy miasta. Dziś dla poszukiwaczy rodzinnej historii 
zapis tego typu stanowi rzecz bezcenną. 

Akt urodzenia Karola Klejzerowicza z 1824 r. (Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie,  
Księga urodzeń parafii Ciechanowiec 1816-1827, akt 7/1824)

 Kolejne akta stanu cywilnego i  akta metrykalne, dzięki którym udało się 
autorowi zbudować tak rozległe drzewo ascendentów, dotyczą przodków jego 
babci - Ireny Leszczyńskiej z domu Marendziak, pochodzącej z okolic Łodzi. 
Jej przodkowie ze strony obojga rodziców pochodzą z  obszaru niemal całego 
współczesnego województwa łódzkiego. Akta reprezentują członków różnych 
profesji, a znajdujące się w drzewie przodków nazwiska wykazują specyfikę ono-
mastyczną tamtego regionu. Są to po mieczu m.in.: Jezierski, Juszczak, Sieradzki, 
Pięta, Leśniewski, Karpiński i inne. Po kądzieli zaś m.in.: Pawłowski, Kaczma-
rek, Rakowiecki, Kuciński, Jaranowski, Stokowski, Pietrzykowski i inne.
 Szczególnie interesującą grupą osób są przodkowie urodzonej 
w  1873 r. Bronisławy Rakowieckiej – praprababki piszącego te słowa. 
Akta stanu cywilnego, podobnie zresztą jak i  akta metrykalne, ujawniają, 
że należą oni do znanej w historii szlachty łęczyckiej. Z pomocą herbarzy 

 oraz innych opracowań, również dzięki kontaktom z żyjącymi potomkami 
poszczególnych rodów, udało się ustalić, że w drzewie genealogicznym wy-
stępują m.in.: Rakowieccy herbu Rola, Jaranowscy herbu Topór, Stokowscy 
herbu Jelita czy Kucińscy herbu Ogończyk.
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 Zapisujący akta stanu cywilnego – w  przypadku części przodków – 
zamieszczali dodatkowe informacje na temat chociażby wykonywanych 
obowiązków. Tak przykładowo w  akcie urodzenia Andrzeja Konstantego 
Rakowieckiego, syna Franciszka, znajduje się informacja o tym, że był pose-
sorem wsi Oraczewa, podczas gdy funkcję ekonoma pełnił jego młodszy brat 
Kacper – bezpośredni przodek autora. 
 Ten fragment drzewa genealogiczne-
go stanowi jednocześnie najdalej sięgający 
chronologicznie i  poświadczony źródłowo 
ciąg moich przodków, bowiem zawiera 
ciągłość 7 bezpośrednich pokoleń, licząc od 
wspomnianej praprababki po linii jej ojca. 
Kończy się w  połowie XVII wieku (ok. 
1665 r.) na jej ostatnim potwierdzonym 
źródłowo przodku Wojciechu Rakowieckim 
i  jego już domniemanym ojcu Marcjanie1. 
Jednym z najstarszych aktów metrykalnych 
potwierdzających bezpośrednie pokrewień-
stwo z  autorem jest wpis z  księgi urodzeń 
parafii Strzegocin z  1705 r., dotyczący 
Wiktorii Anny Ewy Kucińskiej, żony Pio-

tra Rakowieckiego, 7x pra-
dziadka autora. Natomiast 
na akcie ślubu dziadka 
wspomnianej Bronisławy 
widnieje zachowany jeden 
z najstarszych własnoręcz-
nych podpisów przodka – 
Franciszka Rakowieckiego, 
pochodzący z 1834 roku.
 

1 Kwerenda w chwili pisania niniejszej pracy nie została zakończona i może przynieść kolejne usta-
lenia w tej kwestii.

Akt urodzenia Wiktorii Anny Ewy 
Kucińskiej, 1705 r. (Archiwum Die-
cezjalne w Łowiczu, Księga urodzeń 
parafii Strzegocin, akt 1/1705)

Herb Rola
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Podpis Franciszka Rakowieckiego na akcie ślubu z 1834 r. (Archiwum Państwowe w Łodzi,  
Księga urodzeń, ślubów i zgonów parafii Jeżów, akt 26/1834)

 Zdobyte do badań nad historią rodzinną materiały stanu cywilnego 
i  metrykalia stanowią cenne źródło informacji o  przodkach. Dzięki nim 
możliwe stało odtworzenie na tablicy genealogicznej wywodu bezpośrednich 
przodków autora, sięgających w większości przypadków przynajmniej końca 
XVIII wieku. Jest to pewnego rodzaju odzyskanie i  pogłębianie pamięci, 
która zwykle sięga trzech, maksymalnie czterech pokoleń.

 Schemat przedstawiający sześć pokoleń męskiej linii rodziny Rakowieckich
 
 Badanie akt metrykalnych, jak też akt stanu cywilnego jest zajęciem 
bardzo żmudnym. Nierzadko niemożliwe bywa odnalezienie dalszych przod-
ków rozsianych po większym obszarze i  wielu parafiach. Niniejsza praca, 
oparta na omówionych źródłach wskazuje możliwości, jakie daje ich istnienie 
dla postępu w  badaniach genealogicznych. Oprócz podstawowych danych 
akta te dość często zawierają zaskakujące i unikatowe informacje na temat 
rodziny lub jej historii i  przodków, kiedy np. wskazują na pochodzenie, 
wyznanie i wykonywany zawód poszczególnych jej członków. W szerokich 
zestawieniach z  zastosowaniem metod badawczych i  nauk pomocniczych 
historii takich jak np. demografia, przynoszą ustalenia dotyczące życia całej 
lokalnej społeczności. 
 Drzewo genealogiczne autora niniejszego opracowania jest w dalszym 
ciągu poszerzane o nowe osoby i  kolejne akta. Wbrew opiniom, które pa-
nują wśród niewielkiej części genealogów, nie jest niemożliwym wyszuka-
nie przodków o niższym pochodzeniu przynajmniej do połowy XVIII, czy 
końca XVII wieku. Przy spełnieniu określonych warunków takich jak: za-
mieszkania przodków na ściśle zawężonym terytorium; zachowaniu pełnego 
materiału źródłowego (aktowego), częstotliwość występowania określonego 
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nazwiska i  innych, jest to jak najbardziej prawdopodobne, co potwierdzają 
niektóre z wymienionych wyżej źródeł, będących podstawą własnego drzewa 
genealogicznego. Wnikliwe badania aktów oraz porównanie ich z innymi ro-
dzajami źródeł daje możliwość bardzo głębokiego sięgnięcia w głąb własnej 
tożsamości.

Miniatura drzewa genealogicznego bezpośrednich przodków Józefa Leszczyńskiego,  
stan na koniec 2018 r.

Miniatura drzewa genealogicznego bezpośrednich przodków Ireny Leszczyńskiej  
z domu Marendziak, stan na koniec 2018 r.
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Waldemar NIKLINSKI, Eva NIKLINSKA

Dwie Ojczyzny. Losy emigrantów z ziemi 
łomżyńskiej na przykładzie rodziny  

Dziekońskich w pierwszej połowie XX wieku1

 Teofil Dziekoński z  Nowogrodu, członek rozrodzonej w  ziemi łom-
żyńskiej, ale nie nazbyt majętnej rodziny, miał z  Olimpii z  Mikulewiczów 
sześcioro dzieci: Apolonię2, Hipolita3, Teodora4, Zygmunta5, Stanisławę  

1 Niniejszy artykuł jest rozszerzoną wersją referatu wygłoszonego pod tytułem: „Bracia Dziekońscy 
(Mieczysław, Zygmunt i Henryk), jako przykład polsko-amerykanskiej rodziny z ziemi łomżyń-
skiej w  walce o  Ojczyznę” na konferencji naukowej: Genealogie sławnych rodzin z  Mazowsza 
i Podlasia (Łomża 8–10. 10. 2015 r.). Jeśli nie oznaczono inaczej, cytowane dokumenty pochodzą 
z archwium rodzinnego Małgorzaty Trębskiej, wnuczki Mieczysława Dziekońskiego.

2 Apolonia z Dziekońskich Szulc – (ur. 1890 r. w Nowogrodzie, zm. 1961 r. w Skierniewicach). Por. 
Odpis Zaświadczenia z dnia 17. 05. 1947 r. nr 144/47 Zarządu Gminy w Grabowie o spadkobier-
cach zmarłego 4.12. 1916 r. Teofila Dziekońskiego. Podana data narodzin nie jest pewna, córka 
– Honorata Szulc zanotowała, że Apolonia była najstarsza z rodzeństwa. Wyszła za mąż za Leona 
Szulca, wdowca, „pierwszego obywatela” miasta, posiadającego w Nowogrodzie „2 murowane domy 
(w  jednym z  nich mieścił się magistrat)”, a  poźniej także sklep garmażeryjny i  „herbaciarnię”. 
Dzieci: Leonia, Mieczysław, Wincenty, Salomea Janina (sybiraczka), Honorata i Zygmunt. Z listu 
Honoraty Szulc, dat. 3.08. 1991 r. Skierniewice. Także: Pamiętnik Salomei Szulc, rkps. 

3 Hipolit Dziekoński – (ur. 5.04.1872 r. w  Nowogrodzie, zm. 17.08.1931 r. w  Modzelach), syn 
Teofila i Olimpii z Mikulewiczów. Zob. Paszport wydany przez Konsulat Generalny Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 20.07.1920 r. (tu błędna data urodzenia – rok 1875); także: Wypis urzędowy 
z księgi duplikat aktów stanu cywilnego parafii wąsoskiej o zmarłych za rok 1931, nr. 97 Modzele; 
także: Odpis Zaświadczenia z dnia 17. 05. 1947 r. nr 144/47 Zarządu Gminy w Grabowie o spad-
kobiercach zmarłego 4.12. 1916 r. Teofila Dziekońskiego (gdzie Hipolit wymieniony jako jeden 
ze spadkobierców); także: Decyzja Wydziału Spraw wewnętrznych Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Kolnie w sprawie odtworzenia treści aktu małżeństwa zawartego w dniu 26. 01.1905 
r. w Lachowie przez Katarzynę z Kossakowskich i Hipolita Dziekońskiego, dat. 3. 02.1965 r. Kolno, 
nr WSW II /9/65 (tu podano, że Hipolit urodził się w Żelinach). 

4 Teodor Dziekoński – (ur. 9.11. 1879 r w Nowogrodzie, zm. 20. 03. 1960 w Szczuczynie). Żonaty 
z Janiną Kowalewską. Por. Odpis skrócony aktu zejścia. Urząd Stanu Cywilnego w Szczuczynie, nr. 
18/1960. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, nie wiadomo jednak, kiedy wyjechał ani kiedy 
z nich powrócił: figuruje jako ojciec chrzestny na świadectwie chrztu swojej bratanicy Jadwigi Anny 
(Cleveland w  stanie Ohio, 6.05, 1911 r.), brak go jednak w  spisach ludności przeprowadzanych 
w USA w latach 1910, 1920, 1930. Por.: http://www.censusrecords.com/Search?LastName=dzie-
konski&State=Ohio (data dostępu: 26. 11. 2015 r.)

5 Zygmunt Dziekoński – (daty życia nieznane) syn Teofila i Olimpii z Mikilewiczów. Wcielony do 
wojska carskiego, najprawdopodobniej zginął na wojnie. Z listu Honoraty Szulc, dat. 3.08. 1991 r. 
Skierniewice. 
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(ur. 1882) i Annę Eleonorę6. Około 1903 r.7 Dziekońscy przeprowadzili się 
do Grabowa k/Kolna, gdzie zakupili gospodarstwo rolne o powierzchni 43 
ha8, a  także 3 domy, z których w  jednym była piekarnia i  sklep spożywczy. 
Przedmiotem niniejszego szkicu będą wyłącznie dzieje rodziny Hipolita, 
a szczególnie jego trzech synów.

Emigracja do USA

 Hipolit Dziekoński poślubił Katarzynę z Kossakowskich9, ku niezado-
woleniu rodziców panny – Pawła i Feliksy Rydzewskiej, którzy liczyli na ko-
rzystniejszy związek córki. Młodzi pobrali się 26 stycznia 1905 roku w La-
chowie. Po ślubie przenieśli się do Grabowa, gdzie 24 czerwca 1907 roku 
urodziła się ich najstarsza córka – Janina10. Kilka lat później11 wyemigrowali 
do Stanów Zjednoczonych i  osiedli w  Cleveland w  stanie Ohio. Tam na 
świat przyszły kolejne dzieci: Jadwiga Anna (ur. 26.04.1911 r.)12, Mieczysław 
(ur. 27. 09. 1915 r.), Zygmunt Walenty (ur. 14. 6. 1917 r.)13 i Józef Henryk 
(ur. 23. 11. 1919 r.)14.

6 Jako: Eleonora Dziekońska „córka Teofila lat 47, gospodarza i Olimpii Mikulewicz lat 42, urodzo-
na w Nowogrodzie 27.03.1891, 139/1891.” Zob. Indeks urodzeń Parafia Nowogród 1891, http://
www.katalogszlachty.com/index.php?option=com_content&id=11465:indeks-urodze-parafia-no-
wogrod-1891 (data dostępu: 27. 11.2015 r.). Wyszła za mąż za Stefana Mroczkowskiego. 

7 Po śmierci Jana Dziekońskiego, brata Teofila, proboszcza parafii Grabowo. Z listu Honoraty Szulc, 
dat. 3.08. 1991 r.

8 Odpis Zaświadczenia z dnia 17. 05. 1947 r. nr 144/47 Zarządu Gminy w Grabowie o spadkobier-
cach zmarłego 4.12. 1916 r. Teofila Dziekońskiego. 

9 Katarzyna z  Kossakowskich Dziekońska – (ur. 15. 04.1883 r. w  Kossakach, zm. 13. 11. 1961 r. 
w Sulejówku). Por. Decyzja Wydziału Spraw wewnętrznych Prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Kolnie w sprawie odtworzenia treści aktu małżeństwa zawartego w dniu 26. 01. 1905 r. 
w Lachowie przez Katarzynę z Kossakowskich i Hipolita Dziekońskiego; dat. 3. 02. 1965 r. Kolno, 
nr WSW II /9/65; także: Wyciąg aktu zgonu Urzędu stanu cywilnego w Sulejówku nr 1 50/1961 
z  dnia 14 XI 1961 roku. Inna data urodzenia: 5.04.1883 r. w  odpisie: Zaświadczenie Zarządu 
Gminy w Lachowie dn. 14. 01. 1948 r. nr 11/48 o zawarciu ślubu Katarzyny i Hipolita; także Odpis 
Zaświadczenia Zarządu Gminy w Lachowie z dnia 14. 01. 1948 r. nr. 10/48 o urodzeniu Katarzyny. 

10 Zm. 21.09. 1993 r. Zob. Odpis skrócony aktu zgonu nr. 1034/93, dat. 22.09.1993. Dokument 
w posiadaniu Elżbiety Ciszewskiej. 

11 Nie wiadomo, w którym roku, nie zachowały się żadne dokumenty.
12 Jadwiga Anna z Dziekońskich, 1-mo voto Cwalina, 2-do voto Wysocka – (ur. 26.04.1911 r. w Cle-

veland – zm. 10.12. 1997 r. w Ząbkach k. Warszawy). Zob.: Odpis skrócony aktu zgonu nr 93/1997, 
dat. 10. 12. 1997 r. Dokument w posiadaniu Elżbiety Ciszewskiej.

13 Wypis urzędowy z ksiegi duplikat aktów stanu cywilnego parafii wąsoskiej o urodzonych za rok 
1923 nr 171. Modzele, Szczuczyn, dnia 26. 11. 1927 r. 

14 Wypis urzędowy z  księgi duplikat aktów stanu cywilnego parafii wąsoskiej o  urodzonych za 
rok 1923 nr. 172. Modzele, Szczuczyn dnia 26. 11. 1937 r. Por. przypis wyżej. Rejestracja dzieci 
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 W Cleveland Hipolit podjął pracę w fabryce Forda15, Katarzyna zaś pro-
wadziła domy z mieszkaniami pod wynajem, głównie dla polskiej emigracji16. 
W przynajmniej jednym z nich kierowała też stołówką (czy może gospodą) 
dla najemców. Dziekońscy pozostawali głównie w kręgu polonijnym – dzie-
ci chrzczone były w kościele rzymsko-katolickim św. Józefata w Cleveland 
przez polskich księży: ks. Józefa Kocińskiego i ks. Spanowskiego, do chrztu 
podawali również Polacy: Jadwigę – Emilia Dombrowska (pis. oryg.) i Teo-
dor Dziekoński, brat Hipolita17; Zygmunta – Bronisław Łepkowski i Maria 
Michel, Józefa Henryka – Józef Odrakiewicz i taż Maria Michel. 
 Na kilka miesięcy przed wyjazdem z USA do Polski rodzina Dziekoń-
skich podległa spisowi ludności – cenzusowi. W dokumentach amerykańskich 
widnieją: „Hlypolit Dziekonski, birth year 1876, age 44” (Hipolit); „Katty 
Dziekonski, birth year 1886, age 34” (Katarzyna); „Vargina Dziekonski, birth 
year 1908, age 12” (najprawdopodobniej Janina); „Ida Dziekonski, birth year 
1912, age 8” (najprawdopodobniej Jadwiga); „Winchester Dziekonski, birth 
year 1916, age 4” (najprawdopobniej Mieczysław); „Zygnat Dziekoński, birth 
year 1918, age 2” (Zygmunt); „Henry Dziekonski, birth year 1920, age 0” 
( Józef Henryk) 18.

Powrót do Polski

 Zgodnie z pieczęcią zachowaną na paszporcie Dziekońscy przybyli do 
Gdańska 17 (lub 19) listopada 1920 roku19. Majątek zgromadzony w Cle-
veland, powiększony dodatkowo o  odszkodowanie dla Hipolita za utratę 
ręki w wypadku w fabryce20, a przemycony w podszewce płaszcza Janiny21, 
pozwolił im na zakup gospodarstwa. Nabyli od Kajetana Mościckiego za 

urodzonych w USA została więc przeprowadzona dopiero trzy lata po powrocie do kraju. W obu 
zachowanych wypisach znajduje się adnotacja: „Akt ten nie w  swoim czasie sporządzony przez 
niedbalstwo stawającej tj. Katarzyny przyp. autor”.

15 Ze wspomnień Mieczysława Dziekońskiego.
16 Liczba tych domów nie jest pewna i waha się od czterech (ze wspomnień Mieczysława Dziekoń-

skiego) do pięciu (informacje Lucjana Święszkowskiego).
17 Certificate of Baptizm, issued by Jos. P. Kocinski, date November 3rd 1945.
18 http://www.censusrecords.com/Search?LastName=dziekonski&State=Ohio (data dostępu: 26. 11. 

2015 r.). Daty narodzin i wiek różnią się od znanych z odpisów dokumentów polskich, a także od 
wymienionych w paszporcie.

19 Archwium rodzinne, Paszport wydany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
20 lipca 1920 roku.

20 Ze wspomnień Mieczysława Dziekońskiego.
21 Z informacji Lucjana Święszkowskiego.



   

138

4 miliony marek22 majątek Modzele Bielino w  powiecie szczuczyńskim. 
Poprzedni właściciel tych dóbr odkupił je dziesięć lat wcześniej od Choy-
nowskich, rodu osiadłego na tej ziemi od końca XVII stulecia23. W  latach 

22 K. i  J. Samusikowie, Dwory w  Łomżyńskiem, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 
Łomża 2001, s. 125.

23 K. i J. Samusikowie, dz. cyt., s. 125.

Paszport rodzinny Dziekońskich. Na zdjęciu u góry: Janina; po środku od lewej: Katarzyna,  
Jadwiga, Hipolit; poniżej od lewej: Józef Henryk, Zygmunt, Mieczysław.  

Dokument w archiwum rodzinnym Małgorzaty Trębskiej
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dwudziestych XX wieku folwark liczył 458 morg (tj. 256 ha i 42 a), co jednak 
zostało w 1937 roku sprostowane decyzją Urzędu Skarbowego w Grajewie, 
w wyniku której powstała jednostka podatkowa o obszarze 279 ha i 78 a24. 
 W ciągu pierwszych lat po zakupie wyremontowano stare i wzniesiono 
nowe zabudowania gospodarcze25, ale dopiero w 1937 roku26 Józef Henryk 
zbudował nowy dwór w miejscu starego, drewnianego. Określenie „w miejscu 
starego” należy traktować jak najbardziej dosłownie, gdyż według przekazów 
rodzinnych drewniany dom obudowano cegłą, a deski wyniesiono oknami27. 
Oto opis dworku: Był to budynek murowany, z dwoma facjatami, dachem dwu-
spadowym, pokrytym dachówką. Całe siedlisko dworskie otoczono kamiennym 
murem. (…) Zamiast parku po stronie zachodniej znajdował się sad obrzeżony 
żywopłotem z mirabelek.28

 Dziekońscy gospodarowali w majątku aż do wybuchu II wojny świato-
wej. W pierwszych latach administratorem folwarku był Tomasz Kossakow-
ski, brat Katarzyny, wykształcony rolnik29, który starał się wykorzystać swoją 
znajomość nowych technologii. Jednak ten kierunek modernizacji gospodar-
stwa nie przyniósł pożądanych efektów, gdyż kryzys na rynku niemal zruj-
nował Dziekońskich. Po ślubie Janiny – najstarszej córki – ze Stanisławem 
Budnym30, wcześniej rządcą majątku Jedwabne, Katarzyna kierowała folwar-
kiem wraz z  zięciem i  jeszcze jednym administratorem – Brzostowskim31. 
Ostatecznie podjęto decyzję o zmianie kierunku produkcji. Zyski z hodowli 

24 Postanowienie Urzędu Skarbowego w  Grajewie nr III–19/161/37 dat. 31 października 1937 
w  Grajewie o  sprostowaniu sic! ogólnej przestrzeni gruntów folwarku Modzele opodatkowanej 
dotychczas w dwóch jednostkach podatkowych o łącznym obszarze 256 ha 42 a /458 morg/ na 1 
jednostkę podatkową o obszarze 279 ha 78 a według dokonanych w r 1937 pomiarów i utworzenie 
jednej jednostki podatkowej p.n. folwark Modzele. 

25 K. i J. Samusikowie, dz. cyt., s. 125.
26 K. i J. Samusikowie, dz. cyt., s. 125. Według przekazów rodzinnych dwór budowany był w latach 

1936–1938. 
27 Ze wspomnień Mieczysława Dziekońskiego, Lucjana Święszkowskiego. 
28 K. i J. Samusikowie, dz. cyt., s. 125–126.
29 Ze wspomnień Mieczysława Dziekońskiego i Lucjana Święszkowskiego. 
30 Ślub został zawarty 30. 10. 1926 r. Por. Odpis zupełny aktu małżeństwa, Urząd Stanu Cywilnego 

w  Wąsoszu Nr. 48/1926, dat. Wąsosz, 17.11. 2009r. Dokument w  posiadaniu Elżbiety Ciszew-
skiej, córki Mieczysława Dziekońskiego. Nowożeńcy zamieszkali w  tzw. czworakach, Katarzyna 
zaś wydzieliła im kilka włók ziemi. Nie uczyniła tego jednak notarialnie, co po reformie rolnej 
utrudniło uzyskanie odszkodowania. Dnia 4. 08. 1950 r. został sporządzony protokół, w którym 
stwierdza się przekazanie gospodarstwa (własności Stanisława Budnego) o ogólnym obszarze 40 
ha, glinianym domem mieszkalnym, stodołą, trzema chlewami, kurnikiem, narzędziami rolniczymi 
i tegorocznymi płodami rolnymi administracji publicznej. 

31 Ze wspomnień Mieczysława Dziekońskiego. 
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bydła, a także podejmowane kroki mające na celu oddłużenie gospodarstwa, 
stopniowo przyniosły poprawę sytuacji i w efekcie tuż przed wojną Modzele 
stały się dochodowe32. 
 Gospodarstwo – zgodnie z  planami Kata-
rzyny – miał przejąć najstarszy syn, Mieczysław. 
Ten jednak po maturze w  1935 roku, wbrew 
namowom matki, zdecydował się na karierę 
wojskową33. Aplikował do Szkoły Podchorążych 
Sanitarnych, ale z  braku wystarczającej liczby 
punktów na egzaminie nie został przyjęty. Za-
proponowano mu wówczas w zamian, jak innym 
kandydatom w podobnej sytuacji, przeszkolenie 
unitarne, dające przygotowanie do walki w pie-
chocie. W efekcie we wrześniu 1935 roku Mie-
czysław zgłosił się na Kurs Unitarny w  Szkole 
Podchorążych Piechoty w Różanie nad Narwią. 
Po jego ukończeniu przyszła kolej na „wybór 
broni”. Początkowo pragnął zostać lotnikiem, ale 
wobec gwałtownego sprzeciwu Katarzyny zde-
cydował się wstąpić do 2-letniej Szkoły Podcho-
rążych Kawalerii w Grudziądzu, którą ukończył 
w stopniu podporucznika i otrzymał przydział do 8 Pułku Strzelców Konnych. 
 W tym okresie – jako znakomity jeździec i kawalerzysta – brał udział 
w  licznych pokazach i  konkursach hippicznych. Na rok przed wybuchem 
wojny został przeniesiony do Chełmna.
 Zygmunt – drugi w  kolejności syn – podjął studia na Politechnice 
Gdańskiej i  planował karierę inżynierską, najmłodszy zaś – Józef Henryk, 
ukończywszy gimnazjum w Grajewie, pozostał w Modzelach.

Wojna i okupacja

 Wojna rozproszyła rodzinę. Hipolit nie dożył jej wybuchu, zmarł jeszcze 
w 1931 roku w Modzelach na skutek upadku z konia. Jadwiga – jako żona 

32 Ze wspomnień Mieczysława Dziekońskiego. 
33 Opis okresu szkolenia wojskowego i  okupacji na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez 

Małgorzatę Trębską, wnuczkę Mieczysława. 

Mieczysław Dziekoński. Na rewer-
sie podpis: „Ja i moja żona”. Zdjęcie 
z archiwum rodzinnego Małgorzaty 

Trębskiej
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oficera polskiego i właściciela majątku Bagiennice – Wacława Cwaliny34, była 
zmuszona ukrywać się wraz z synkiem Januszem. Podobny los spotkał Ka-
tarzynę i Janinę, którymi zaopiekowała się rodzina w Kossakach, Rydzewie 
i innych wsiach.
 Mieczysław otrzymał przydział do Kawalerii Dywizyjnej przy 4 Dywizji 
Piechoty – jako dowódca 4. plutonu, jednak już w pierwszych dniach wojny 
trafił do niewoli niemieckiej. Pułk, do którego należał, otrzymał rozkaz co-
fania się w kierunku Mazowsza i opóźniania wroga. 16 września 1939 roku, 
w czasie bitwy nad Bzurą, dowodzony przez Mieczysława zwiad w okolicy 
Głowna pod Łodzią wpadł w zasadzkę. Resztę okupacji Mieczysław spędził 
w oflagach, kolejno: Prenzlau, po dwóch latach – Neubranderburg i mniej 
więcej rok przed końcem wojny – Grossborn. 

Mieczysław Dziekoński. Na rewersie pieczęć: Gepruft Oflag II E 10.  
Zdjęcie z archiwum rodzinnego Małgorzaty Trębskiej 

34 Wacław Cwalina – (ur. 7. 09. 1906 r. w rodzinnym majątku Bagiennice, data i miejsce śmierci niezna-
ne), syn Bolesława i Heleny z Dębych, mąż siostry Mieczysława – Jadwigi, a jednocześnie stryj Pelagii 
Młynarskiej. Por. odpis odpowiedzi Biura Informacji i Poszukiwań Nr B. inf. III/0/107/96 Polskiego 
Czerwonego Krzyża, na „poszukiwanie” zgłoszone przez Jerzego Wszeborowskiego: „(…) Radziecki 
Czerwony Krzyż w Moskwie w odpowiedzi na poszukiwanie wyżej wymienionego podaje: «Cwalina 
Wacław, s. Bolesława, ur. 1904 r., Punki, rej. Łomża – zmarł dnia 31. III. 1941r.»”. Por. także odpis 
orzeczenia Sądu Grodzkiego w Grajewie z dnia 29 maja 1948 roku Co. 78/48 o uznaniu Wacława 
za „zaginionego względnie zmarłego w dniu najprawdopodobniej 10.I.1944 roku.”.
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 Mieczysław wspominał, że o  ile pierwsze miesiące niewoli spędził na 
grze w  brydża, po jakimś jednak czasie uznał za stosowne wykorzystanie 
możliwości, jakie dawały kursy obozowe organizowane przez samych jeń-
ców i więźniów, wśród których byli profesorowie akademiccy. Ukończył więc 
wyższy kurs pedagogiczny, w programie którego znalazły się język angielski, 
niemiecki, rosyjski i  łacina, a także filozofia i psychologia. Paczki otrzymy-
wane od rodziny umożliwiły mu też „opłacenie” dodatkowych konwersacji, 
zwłaszcza w  języku angielskim, niemieckim i  rosyjskim. Zajęcia te miały – 
jak wspominał Mieczysław – charakter „perypatetyczny”, gdyż odbywały się 
w czasie długich spacerów wokół obozu, dały jednak dobre przygotowanie 
do podjęcia pracy po wojnie. 
 Zygmunt aresztowany w  Kolnie przez 
NKWD został zesłany na Sybir. Nie są znane bliżej 
jego losy wojenne. Wiadomo jedynie, że wstąpił do 
Armii Andersa (Polskie Siły Zbrojne w  ZSRR), 
z którą przywędrował na Bliski Wschód. Tam jako 
inżynier został pozyskany przez RAF i dalej pełnił 
służbę w  Wielkiej Brytanii, najprawdopodobniej 
w  obsłudze naziemnej 307 Dywizjonu Myśliw-
skiego Nocnego „Lwowskich Puchaczy”, w stopniu 
Leading Aircraftman, odpowiadającym polskiej 
randze kaprala35. W czasie bombardowania lotniska 
został ranny i trafił do szpitala, gdzie poznał swoją 
przyszłą żonę, Irlandkę o imieniu Mary36. 
 Józef Henryk na początku wojny był oficjalnym rządcą (nie właścicie-
lem) Modzel, co zapewne ułatwiało mu działalność konspiracyjną. 
 Ukończył tajną szkołę podchorążych37 i  jako żołnierz Armii Krajowej 
w  stopniu kaprala podchorążego konspiracji38 brał udział w akcjach party-
zanckich. Pod pseudonimem „Hetman” działał w KEDYW-ie grajewskiego 
obwodu AK i wykonywał egzekucje. Brał udział w Akcji „Burza” i walczył 

35 RAF Service No. 705822, RAF rank LAC, polish rank: kapral, trade: Aircrafthand / General 
Duties 307 Sqdn. Tzw. Lista Krzystka: http://listakrzystka.pl/en/?p=58760 (data dostępu: 25. 11. 
2015 r.). 

36 Informacje Mieczysława Dziekońskiego, Lucjana Święszkowskiego i in
37 Ze wspomnień Mieczysława Dziekońskiego.
38 Awans z dnia 1.12.1943 r., Grajewo. Zob. Z. Gwozdek, b.t., masz.: http://wolasewicz.republika.pl/

biblioteka/lista_gwozdek.pdf (data dostępu: 25.11. 2015 r.)

Zygmunt Dziekoński. Na 
rewersie data: 30 maja 1946 rok. 
Zdjęcie z archiwum rodzinnego 

Małgorzaty Trębskiej
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w bitwie na Grzędach. Nie wiadomo, od kiedy dokładnie był zmuszony do 
ukrywania się, aby uniknąć wcielenia do Armii Berlinga, z całą jednak pew-
nością wiadomo, że przebywał u rodziny w Rydzewie, Piątnicy i Obiedzinie. 

Po wojnie

 Po powrocie z niewoli Mieczysław wraz z matką Katarzyną zamieszkał 
w Łomży, gdzie dzięki wiedzy zdobytej w obozie, podjął pracę nauczyciela. 
Zdecydował się uzupełnić wykształcenie i w latach 1954–1956 i 1957–1958 
odbył studia wyższe w zakresie filologii rosyjskiej na Wydziale Filologiczno-
-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie39. Pracował jako 
nauczyciel języka angielskiego, rosyjskiego i łaciny do 1968 roku. W drugiej 
połowie lat 60-tych pracował jednocześnie w Wojewódzkim Ośrodku Me-
todycznym w Warszawie, skąd po 1968 roku przeszedł do Studium Języków 
Obcych dla Studentów Wieczorowych i Zaocznych Politechniki Warszaw-
skiej. Równocześnie z praktyką dydaktyczną konsekwentnie rozwijał karierę 
naukową. Stypendium umożliwiło mu przeprowadzenie badań w Związku 
Radzieckim i napisanie, a następnie obronę rozprawy doktorskiej zatytuło-
wanej „Nauczanie języka rosyjskiego w  szkołach nierosyjskich ZSRR” (ty-
tuł przyznany 1 lipca 1966 roku)40. Już jako doktor nauk humanistycznych 
wygrał konkurs na stanowisko docenta w Wyższej Szkole Humanistycznej 
w  Siedlcach, a  następnie został jej prorektorem. Po reorganizacji uczelni 
przeniósł się do Instytutu Kształcenia Nauczycieli w  Rembertowie, gdzie 
kierował Zakładem Humanistycznym. Opublikował ponad siedemdziesiąt 
artykułów z  dziedziny metodyki języków obcych, głównie rosyjskiego. Na 
emeryturze pozostawał czynny zawodowo, udzielając prywatnych lekcji an-
gielskiego aż do późnej starości. 
 Był wielokrotnie odznaczany, m. in.: Orderem Odrodzenia Polski „Po-
lonia Restituta”, medalami: brązowym „Za zasługi dla obronności kraju”, „Za 
udział w wojnie obronnej 1939”, „Zwycięstwa i Wolności 1945”, brązowym 
„Krzyżem Zasługi”, a  także  orderem „Zasłużony nauczyciel” i  „Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej”. 

39 Dyplom ukończenia Studiów Wyższych, nr FH.63/58. 
40 Dyplom datowany na 1. 07. 1966 r. w Krakowie. 
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 Mieczysław poślubił Pelagię Młynarską41, 
z  którą był spowinowacony przez swojego 
szwagra, nb oficera zamordowanego najpraw-
dopodobniej w  Katyniu, Wacława Cwalinę. 
Ślub odbył się w 1948 roku w Niepokalanowie  
(k. Szymanowa) parafii panny. Dziekońscy prze-
nieśli się do Sulejówka, gdzie mieszkali przez 
kilka lat wraz z Katarzyną, matką Mieczysława, 
w tzw. „Littorii”, a następnie we własnym domu 
z rodzicami Pelagii. W 1950 roku w Warszawie 
urodziła się ich jedyna córka Elżbieta42. 
 Mieczysław zmarł 10 listopada 2003 roku43, 
jako ostatni z  rodzeństwa. Został pochowany 
na cmentarzu w  Niepokalanowie w  grobie 
rodzinnym.

 Zygmunt powrócił z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych jako 
do kraju urodzenia wraz z żoną w roku 1947 na statku Mauretania44. 
 Ponieważ, jak wynika z  prze-
kazów rodzinnych45, pracował jako 
inżynier w  amerykańskich zakła-
dach wojskowych przy budowie 
atomowych łodzi podwodnych, 
obowiązywała go tajemnica woj-
skowa i  zakaz kontaktu z  polską 
rodziną. W  dostępnych źródłach 
internetowych pojawia się tylko 
raz: jako współautor patentu za-
twierdzonego w  1957 roku.46 Ze 
związku z Mary urodziło się dwoje 
dzieci: Michael i Maria.

41 Pelagia z Młynarskich (ur. 16.11.1927 r. w Korzenistem k./Kolna, zm. 18.06. 1980 r. w Warszawie), 
córka Józefa i Wandy Jadwigi z Cwalinów.

42 Elżbieta z Dziekońskich Ciszewska (ur. 7. 11. 1950 r. w Warszawie). 
43 Zob. Odpis skrócony aktu zgonu Nr 56/2003, dat. 10.11. 2003 r. Dokument w posiadaniu Elżbiety 

Ciszewskiej. 
44 Zob.: http://www.libertyellisfoundation.org/passenger-result (dostęp: 26. 11. 2015 r.)
45 Informacje Waldemara Niklińskiego i Lucjana Święszkowskiego. 
46 Index of Patents Issued from the United States Patent Office 1957, Volume 1, pg. 357. 

Mieczysław Dziekoński. Zdjęcie 
z archiwum rodzinnego Małgorzaty 

Trębskiej

Zygmunt Dziekoński z rodziną. Zdjęcie z archi-
wum rodzinnego Małgorzaty Trębskiej
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 Zygmunt zmarł 26 lipca 1989 roku. 
Kilka lat przed śmiercią, w  1981 roku, od-
wiedził pozostawioną w  Polsce rodzinę 
i  przejęty przez miejscowy PGR dworek  
w Modzelach. 
 Józef Henryk najprawdopodobniej już 
po zakończeniu okupacji przeniósł się do 
Warszawy, gdzie na znanym praskim Bazarze 
Różyckiego handlował skórami. 
 Aresztowany na skutek donosu trafił do 
więzienia. Bratu Mieczysławowi, który przy-
jechał na widzenie, powiedział: „Wolałbym 
umrzeć, niż dostać się w  ich ręce”47. W oba-
wie, że na torturach wyda tajemnice wojsko-
we, wyskoczył z  wysokiego piętra budynku, 
w  wyniku czego doznał złamań obu nóg. 
Hospitalizowano go w  szpitalu Dzieciątka 
Jezus (obecnie: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, przy ul. Lindley’a w War-
szawie). Jako więzień był pod stałym nadzorem. 11 czerwca 1946 roku, 
o godzinie 3, skorzystał ze snu strażnika i zastrzelił się z jego broni. W karcie 
zgonu jako przyczynę śmierci podano strzał w głowę48. Pochowany został na 
Cmentarzy Bródnowskim w Warszawie w grobie rodzinnym. Pozostawił po  
sobie córkę Ewę.
 Losy Dziekońskich podobne są do historii wielu innych rodzin w tym 
okresie: emigracja o charakterze typowo zarobkowym, powrót do kraju i 
ciężka praca mająca na celu stworzenie solidnych podstaw materialnych bytu, 
a w czasie wojny: tułaczka kobiet i udział w obronie kraju w przypadku 
mężczyzn. W historii trzech synów Hipolita jak na miniaturze widoczne 
są typowe, powikłane dzieje obrońców Polski: Mieczysława – kawalerzysty 
Wojska Polskiego, który po kilkuletniej niewoli powrócił do kraju i dzięki 
zdolnościom odnalazł się w nowej, powojennej rzeczywistości; Zygmunta – 
inżyniera, którego szlak bojowy zaczęty na Syberii skończył się w Wielkiej 
Brytanii w służbie sił alianckich; Józefa Henryka – AK-owca, wykonującego 
wyroki na kolaborantach, zmarłego już po zakończeniu okupacji bohaterską 

47 Ze wspomnień Mieczysława Dziekońskiego.
48 Oryginał dokumentu w archiwum Cmentarza Bródnowskiego. 

Józef Henryk Dziekoński. Zdjęcie 
wykonane w Warszawie, w zakładzie 
fotograficznym Mikołajewskich, na 
ul Targowej 42. Zdjęcie z archiwum 

rodzinnego Małgorzaty Trębskiej



śmiercią samobójczą. Tylko jeden z nich powrócił do Stanów jako kraju uro-
dzenia, uznając je za swoją ojczyznę. Mieczysław wybrał kraj rodziców, zaś 
Józefowi Henrykowi Polska Ludowa nie dała żadnego  wyboru49. 

49 Autorzy dziękują Małgorzacie Trębskiej za pomoc w przygotowaniu artykułu.
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Marcin RYDZEWSKI
Muzeum Przyrody w Drozdowie

Historia rodziny Lutosławskich  
linii łomżyńskiej – stan i perspektywy badań

 Tematyka związana z rodziną Lutosławskich z podłomżyńskiego Droz-
dowa od przeszło 150 lat przewija się w polskiej historiografii. Kilka poko-
leń, wielu wybitnych i  oryginalnych jednocześnie przedstawicieli znalazło 
swoje odbicie w publicystyce. Ten swoisty koloryt związany z przemianami 
społeczno-politycznymi, losami jednostek połączonych więzami krwi i spla-
tającymi się wielokrotnie drogami życiowymi, nie tylko z  uwagi na gniaz-
do rodzinne, ale też poglądy, zainteresowania czy potrzeby został opisany 
i omówiony w wielu pracach. Z uwagi na to celem niniejszej jest zaprezen-
towanie najważniejszych spośród nich oraz refleksja nad tym, czego mogą 
dotyczyć dalsze prace badawcze. Przedmiot opracowania, a więc stan badań 
nad historią rodziny Lutosławskich herbu Jelita osiadłej w Łomżyńskiem nie 
był dotychczas tematem odrębnej analizy.
 Ramy czasowe podwalin źródłowych, na bazie których wytworzono 
materiały stanowiące podstawę niniejszego omówienia obejmują wydarzenia 
od roku 1748, kiedy to pojawiła się po raz pierwszy informacja w  źródłach 
historycznych o obecności przedstawicieli wybranej rodziny w Łomżyńskiem, 
a zamykają się na czasach kompozytora Witolda Lutosławskiego, który spędził 
w Drozdowie Lutosławskich wczesne dzieciństwo. Pasją twórczą wywarł oży-
wione zainteresowanie opinii publicznej, która postać tę uczyniła najbardziej 
popularną medialnie spośród przedstawicieli rodziny żyjących w XX w.
 Bazą analityczną pracy są różnego rodzaju opracowania rozszerzające 
wiedzę na temat historii rodziny Lutosławskich. Najwcześniejsze z  tych 
prac powstały w latach 60-tych XIX w., proces ten jest nadal kontynuowany. 
Początkowo były to informacje uzupełniające opracowania monograficzne 
i przedmiotowe oraz przyczynki do poznania inicjatyw wyróżniających się na 
tle ogółu. Zagadnienia te dotyczyły wybranych przedstawicieli i ich działal-
ności, rozwoju gospodarczego rodzinnego majątku rolno-przemysłowego itp. 
W sposób naturalny zjawisko nasiliło się wraz ze wzrostem dorobku kolej-
nych pokoleń Lutosławskich. Zaczęły powstawać coraz obszerniejsze prace 
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dotyczące historii rodziny, począwszy od broszur i artykułów, aż po obszerne 
publikacje monograficzne – efekt pracy jednostek i zespołów badawczych. 
 Z  uwagi na rozrost rodziny i  znaczenie pokoleń dla kultury polskiej 
poniżej przestawiono wywód genealogiczny rodu Lutosławskich linii 
łomżyńskiej. 
 Udokumentowana historia rodu Lutosławskich herbu Jelita, w  Łom-
żyńskiem sięga swymi początkami czasów, kiedy to odnotowano tu obecność 
Jana – syna Kacpra, noszącego początkowo tytuł miecznika, a następnie stol-
nika bracławskiego. W  1748 r. był on dzierżawcą Porytego, między Łomżą 
a  Zambrowem. W  1774 roku jego synowie sprzedali część dóbr Zakrzewo 
w powiecie piotrkowskim, skąd się wywodzili. W transakcji sprzedaży rodzinę 
reprezentował Franciszek Saryusz1 który występował w imieniu własnym oraz 
czworga braci – Michała (1732-1808) komornika wiskiego, Felicjana, Alek-
sandra i Jakuba. Prawdopodobnie w 1783 roku to właśnie Franciszek Saryusz 
posiadał część dóbr Małachowo, w ziemi wiskiej2. W roku 1786 komornik zie-
mi wiskiej Franciszek Saryusz, poślubił pannę Antoninę Burską, wnuczkę Hia-
cynta podczaszego bracławskiego, córkę Wojciecha dziedzica dóbr Drozdowo. 
W Drozdowie też zamieszkała młoda para. Małżeństwo nie było długotrwałe, 
Franciszek zmarł w 1793 r. jako dziedzic dóbr Drozdowo, nie doczekawszy się 
narodzin jedynego potomka – Wincentego Jakuba ur. 21 lipca. Syn Franciszka 
Saryusza na skutek działów majątkowych, jakie nastąpiły z uwagi na ponowne 
zamążpójście jego matki odziedziczył Drozdowo Górne. Absolwent prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1815 poślubił Józefę Grabowską, córkę 
Józefa – byłego posła ziemi węgrowskiej. Z  ich dzieci dorosłości doczekało 
czworo: Edward, Zofia, Emilia i  Franciszek. Edward ur. w  1816 r. poślubił 
Celinę córkę Kajetana i Marii z Mitejków Gawrońskich ze Szławant, gospo-
darował w Rembielinie w pow. przasnyskim odziedziczonym przez jego ojca 
po zmarłym stryju Michale3. Edward zmarł bezpotomnie w  Drozdowie 31 

1 Franciszek Saryusz Lutosławski urodził się około 1755 r. S. Chyl, Lutosławscy, Drozdowo-Za-
mbrów 1999, s. 7.

2 „Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783 r., War-
szawa 2009, s. 675.

3 Wg przypuszczeń Jana Lutosławskiego brat Franciszka – Michał urząd swój miał odstąpić Fran-
ciszkowi, sam przenosząc się na stanowisko komornika graniczngo do Bielska, poza tym był pod-
starościm i  sędzią grodzkim w  Wąsoszu szczuczyńskim, dziedzicem dóbr Bruszewo, ożenionym 
z  Józefą Łączyńską, wdową po Rembielińskim. O pozostałych braciach nie udało mu się jednak 
zebrać potwierdzonych informacji – J. Lutosławski, Wspomnienia..., s. 7. Franciszek Saryusz Luto-
sławski był jednym z 11 komorników ziemskich wiskich, urzędników wywodzących się ze szlachty 
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marca 1867 roku4. Urodzona w 1819 r. Zofia Józefa Lutosławska wyszła za 
Franciszka Grabowskiego i osiadła w Dobratyczach koło Terespola. Francisz-
kowie Grabowscy mieli kilkoro dzieci, z  których dzieciństwo przeżył tylko 
syn Ignacy. Na początku lat 80-tych był dzierżawcą dóbr Kukłówka. Druga 
z córek Wincentego Jakuba i Józefy Lutosławskich Emilia Antonina urodziła 
się w  1820 r. W  1842 r. poślubiła, szwagra jej brata Edwarda, Mieczysława 
Gawrońskiego, dziedzica majątku Szławanty w powiecie sejneńskim, gdzie za-
mieszkała po ślubie. Zmarła bezpotomnie5. Najmłodszym z dzieci Wincentego 
i Józefy był Franciszek Dionizy urodzony 10 października 1830 r. w Drozdo-
wie. Absolwent gimnazjum łomżyńskiego, a  następnie Instytutu Gospodar-
stwa Wiejskiego i Leśnictwa w Merymoncie, po śmierci ojca w 1855 r. objął 
rodzinny majątek ziemski w Drozdowie. W 1862 r. poślubił Marię Ludwikę 
Szczygielską córkę Karola i  Karoliny z  Kurtzów zamieszkałych w  Warsza-
wie. Franciszek był typowym przedstawicielem pozytywizmu warszawskiego. 
Swoją wytrwałą pracą doprowadził do zjednoczenia dóbr drozdowskich po-
dzielonych przed laty w 1799 między Lutosławskich i Godlewskich. Rodzinny 
majątek uprzemysłowił, czyniąc go jednym z  najlepiej prosperujących w  tej 
części Królestwa Polskiego6. Dobra ziemskie powiększył o sąsiadujący folwark 
Wiktorzyn. Ze Związku Franciszka i Marii urodziło się dwóch synów: Win-
centy i Stanisław Kostka. Maria zmarła w 1869 r. W 1870 r. Franciszek zawarł 
drugi związek małżeński z młodszą siostrą Marii – Pauliną. Z tego związku 
przyszło na świat sześcioro dzieci: Marian Józef, Władysław, Jan Chryzostom, 
Maria Paulina, Kazimierz i Józef, z których Maria Paulina i Władysław zmarli 
w dzieciństwie. Ich rodzice życie spędzili w Drozdowie – Franciszek zmarł 22 
grudnia 1891 roku, a Paulina w – 1922 roku7.

mającej posiadłości ziemskie na terenie powiatu bądź województwa, gdzie piastowali urząd. Byli 
to ludzie wyróżniający się nieposzlakowaną opinią jak też biegłą znajomością podstaw arytmetyki 
i geometrii. Franciszek oraz Walenty Wądołowski cieszyli się wyjątkowym uznaniem zawodowym, 
skoro jako jedyni z grona miejscowych komorników ziemskich weszli do składu powiatowej komisji 
do spraw ofiary dziesiątego grosza szacującej w 1789 r. dochody roczne majątków ziemskich w po-
wiecie wiskim na potrzeby nowego podatku wojskowego. F. Lutosławski był komornikiem wiskim 
prawdopodobnie aż do śmierci w 1793 r. Źródło: http://akson.sgh.waw.pl/~apszczol/mazurz.htm.

4 T. Witkowska, Lutosławscy linii łomżyńskiej, w: Lutosławscy w  kulturze polskiej, Drozdowo 1998,  
s. 9-12.

5 Tamże, s. 11-13.
6 Największą inwestycją przemysłową był browar parowy wybudowany w latach 70-tych XIX w. On 

też szybko stał się znakiem rozpoznawczym dominium Drozdowo. Piwo drozdowskie sprzedawa-
no na terenie imperium rosyjskiego, Europy, a nawet w Ameryce Północnej.

7 T. Witkowska, Lutosławscy..., s. 13-18.
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 Najstarszym synem Franciszka Dionizego był Wincenty urodzony  
6 czerwca 1863 r. Absolwent gimnazjum w  Mitawie, a  następnie chemii 
i filozofii, życie poświęcił ostatecznie filozofii, z czasem stając się światowej 
sławy autorytetem w  tej dziedzinie nauki. W  1887 r. poślubił hiszpańską 
poetkę i pisarkę Sofię Equia y Casanowę. Mieli cztery córki: Marię, Izabelę, 
Jadwigę i Halinę, z których Jadwiga zmarła we wczesnym dzieciństwie. Naj-
starsza z córek Wincentego – Maria (1888-1979) urodziła się w Dorpacie. 
Związek małżeński zawarła 17 IX 1909 r. z  Mieczysławem Niklewiczem, 
wydawcą „Gazety Porannej” a potem „Gazety Warszawskiej” i innych. Mieli 
sześcioro dzieci: Krystynę Zofię Paulinę (1910-1999), Romana (1914-1916), 
Andrzeja Romana (1917-1990), Marię Wiktorię (1918-2011), Ryszarda 
(1920-2010) i Konrada (ur. 1922). Maria Niklewiczowa w 1938 r. zamiesz-
kała na stałe we Dworze Dolnym w Drozdowie. W 1977 r. posiadłość sprze-
dała Urzędowi Wojewódzkiemu w Łomży – dwór wraz z parkiem, ostatnią 
część rodzinnego majątku, niegdyś jedno z  centrów dominium Drozdowo. 
W rok po Marii przyszła na świat Izabela Lutosławska (1889-1972) urodzo-
na w Moskwie, pisarka, tłumaczka i publicystka. Ze związku małżeńskiego 
z zawodowym oficerem wojska polskiego Romualdem Wolikowskim miała 
dwóch synów: Andrzeja (ur. 1924) oraz Grzegorza (1926-1944), który zgi-
nął w  powstaniu warszawskim. Po II wojnie światowej zamieszkała wraz 
z rodziną w Kanadzie, gdzie zmarła. Najmłodszą córką Wincentego i Sofii 
była Halina Lutosławska (1897-1989) urodzona w Mera w Hiszpanii. Ab-
solwentka Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, poślubiona w 1922 r. 
przez lekarza Czesława Meissnera z Poznania, gdzie zamieszkali. Meissner 
zmarł w 1950 r., a Halina w 1989 r. Wincenty po rozstaniu z żoną związał 
się z Wandą Peszyńską, z którą miał syna Tadeusza ur. w Barby we Francji 
(1913-1997) i córkę Janinę ur. w Wilnie (1922-2006). Rodzeństwo samotnie 
spędziło życie. Tadeusz osiedlił się w Kanadzie, gdzie był znanym tłumaczem 
i publicystą, w czasie II wojny światowej zmienił imię i nazwisko na Alek-
sander Jordan. Janina pozostała w  Krakowie, gdzie po doktoracie z  języka 
angielskiego wykładała na Akademii Rolniczej8. 
 Drugim synem Franciszka i Marii Lutosławskich był Stanisław Kost-
ka Mariusz ur. w  Drozdowie (1864-1937). Podobnie jak Wincenty ukoń-
czył gimnazjum w  Mitawie, następnie studiował rolnictwo w  Niemczech 
w Halle. W 1888 r. ożenił się z Marią Jabłońską, córką senatora Aleksandra 

8 Tamże, s. 18-22.
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Jabłońskiego i Wiktorii z Woyczyńskich. Początkowo był dzierżawcą mająt-
ku Hryniacz pod Kobryniem, jednak po śmierci ojca zmuszony był powrócić 
do Drozdowa, by zająć się majątkiem rodzinnym. Społecznik, współzałoży-
ciel Szkoły Handlowej w Łomży. Współtworzył i przewodził organizacjom 
ziemiańskim w  Łomżyńskiem, m.in. Łomżyńskiemu Towarzystwu Rolni-
czemu i powstałemu przy nim syndykatowi rolniczemu, oddziałowi Banku 
Ziemiańskiego oraz oddziałowi Związku Ziemian. Stanisław przeżywszy 
o rok żonę umarł bezpotomnie w Drozdowie w 1937 roku9.
 Najstarszym synem z  małżeństwa Franciszka Dionizego z  Pauliną ze 
Szczygielskich był Marian Józef ur. w  Drozdowie (1871-1918) inżynier 
elektrotechniki i budownictwa, współtwórca pierwszych polskich organizacji 
technicznych, działacz Ligi Narodowej, członek CKO. Od 1896 r. mieszkał 
na stałe w  Warszawie. W  lutym 1898 r. poślubił Marię Zielińską. Mieli 
czworo dzieci: Franciszka (1899-1944), Annę Zofię (1901-1991) poślubioną 
przez Andrzeja Zalewskiego, Zbigniewa (1904-1972) ożenionego z  Różą 
Zembrzuską i Zofię (1905-1983). M. Lutosławski zginął rozstrzelany przez 
bolszewików pod Moskwą10. 
 Trzecim synem Franciszka Dionizego i  Pauliny był Jan Chryzostom 
(1875-1950) – doktor nauk rolniczych, wieloletni redaktor „Gazety Rolni-
czej”. Posiadał niewielki majątek ziemski Pączkowiznę w  pow. łomżyńskim, 
który wydzierżawiał, mieszkał w Warszawie. Z poślubioną Wandą Korybut-
-Daszkiewicz miał syna Bohdana Szczęsnego (1902-1942). Bohdan ożeniony 
z Aleksandrą Turnał miał dzieci: Romana (1930-1983) i Ewę (ur. 1933). Ma-
jątek Pączkowiznę przejęło Państwo na mocy dekretu PKWN z 1944 roku11.
 Kazimierz Lutosławski był czwartym synem Franciszka Dionizego 
z drugiego małżeństwa (1880-1924). Dr medycyny i teologi, prałat kościoła 
katolickiego, pedagog, współtwórca symboliki ruchu harcerskiego, narodowy 
działacz polityczny, poseł na Sejm Ustawodawczy i  I  kadencji II RP. Jego 
autorstwa jest tekst preambuły do konstytucji marcowej 1921 roku12.
 Najmłodszym z  synów Franciszka był Józef (1881-1918). Ukończył 
w  Zurychu studia rolnicze, a  w  Berlinie filozoficzne. Prowadził zakłady 
przemysłowe w Drozdowie, kierował kursami rolniczymi. W czasie I wojny 

9 Tamże, s. 22-24.
10 Tamże, s. 24-30.
11 Tamże, s. 31-32.
12 Tamże, s. 33-34.
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światowej był szefem CKO w Riazaniu. Ze związku małżeńskiego z lekarką 
Marią Olszewską miał dzieci: Jerzego (1904-1974) inż. odlewnictwa, Anie-
lę (1906-1907), Henryka (1909-1940) inż. rolnictwa, który zginął śmiercią 
głodową na Kołymie i  Witolda (1913-1994) późniejszego kompozytora, 
który w Drozdowie spędził wczesne dzieciństwo. Straty wojenne oraz kryzys 
gospodarczy położyły się cieniem na majątku Lutosławskich w Drozdowie. 
W  okresie II RP był on stopniowo sprzedawany i  parcelowany. Udało im 
się ocalić jedynie resztówkę po rozparcelowanym dziale Stanisława, którą na 
licytacji w 1937 r. zakupiła Maria z Lutosławskich Niklewiczowa13.
 Usystematyzowane zainteresowania historią rodziny Lutosławskich 
herbu Jelita linii łomżyńskiej sięgają co najmniej lat 70. XIX w., kiedy to 
zaczęto pisać i wnikliwiej interesować się sprawą rozwijających się błyska-
wicznie na skalę przemysłową, drozdowskich zakładów przemysłowych 
Franciszka Lutosławskiego14. W kolejnych latach pojawiało się coraz więcej 
not, już nie tylko za sprawą przemysłowca, ale także z uwagi na włączanie się 
do życia społecznego dorastających jego sześciu synów. Z ich osobistej ini-
cjatywy oświatowej, naukowej, gospodarczej, społecznikowskiej czy wreszcie 
politycznej następowały zmiany już nie tylko w  obrębie rodzinnego droz-
dowskiego majątku czy łomżyńskiego sąsiedztwa, ale także w  skali kraju, 
choć bardziej przystającym byłoby w  tamtych czasach odniesienie do skali 
narodowej względem Polaków pod zaborami, a potem w czasie I woj. świa-
towej prących do niepodległości i dalej już w odrodzonym kraju. Stawanie 
w pierwszej linii narodowych poczynań kosztowało rodzinę wiele wyrzeczeń 
i ofiar, a bezimienne groby jej przedstawicieli pod Moskwą, na Kołymie czy 
w Oświęcimiu są tego tragicznym następstwem. 
 W ślad za rosnącym angażowaniem się Lutosławskich w sprawy naro-
dowe, rosło zainteresowanie nimi opinii publicznej. Stąd noty biograficzne 
także obszerne, choć hasłowo informujące o przedstawicielach i przedstawi-
cielkach tej rodziny15. Niemniej jednak nie wyczerpało to tematyki, a hasłowe 
zebranie niektórych tematów w wymiarze słownikowym, czy też prasowym 

13 Tamże, s. 34-40.
14 Informację o działalności gospodarczej Franciszka Lutosławskiego odnajdujemy w najstarszej hi-

storii Łomży Leona Rzeczniowskiego – Dawna i teraźniejsza Łomża, Łomża 1861, s. 112; w „Ty-
godniku Ilustrowanym”, 1880, nr 223, s. 221, 224; „Świecie” 1909, nr 17. Hasłowy opis majątku 
znajduje się w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, t. II, 
Warszawa 1881, s. 161-162.

15 „Polski Słownik Biograficzny”, Wrocław 1973, t. 18, s. 148-156; tam dalsza literatura.



 

153

można by rzec wręcz pobudziło zainteresowanie czytelników oraz zmoty-
wowało badaczy do szerszej analizy dziejowej, co też miało miejsce, a  do 
najbardziej rozwiniętych przedsięwzięć badawczych zaliczyć wypada konfe-
rencje i sesje naukowe, jakie odbyły się w ośrodkach akademickich i Muzeum 
Przyrody w Drozdowie. 
 Początki kompleksowych badań nad historią rodziny Lutosławskich za-
wdzięczamy przedstawicielom tejże rodziny oraz osobom związanym z nimi. 
Dr Jan Lutosławski rozpoczął prace jako jeden z pierwszych16. Zainteresowa-
nia jego sięgały początków rodu Lutosławskich, które utożsamiał z historią 
herbu Jelita pochodzącego wg wywodów heraldycznych od Floriana Szarego 
Sariusza, który to wsławił się męstwem i poświęceniem w bitwie z krzyża-
kami pod Płowcami w 1331 r., za co książę Władysław Łokietek dodał do 
jego herbu w dolnej części trzy kopie na czerwonym polu17. Na podstawie 
kwerend w herbarzach J. Lutosławski doszedł do wniosku, iż rodzina przyję-
ła nazwisko od dziedzicznych dóbr Lutosławice w pow. piotrkowskim, ziemi 
sieradzkiej, czego dowodziły także zapiski hipoteczne odnotowane w aktach 
grodzkich piotrkowskich18. Zachowały się również wspomnienia jego braci, 
z których to najobszerniej historię rodziny opisał Marian, w swoich wywo-
dach skupiając się jednak na czasach mu współczesnych, a więc II połowie 
XIX wieku19. Swego rodzaju uzupełnieniem tej pracy są wspomnienia jego 
córki Anny Zalewskiej, która to opisała własne dzieciństwo na tle dziejów 
rodziny, jak zaznaczyła w zakończeniu – coraz to przeskakując do lat dużo 
późniejszych20. Dzieje rodziny Lutosławskich doczekały się także ujęcia ze 
strony Wacławy Lignowskiej, która po śmierci męża przyjechała do Droz-
dowa w 1897 r. by towarzyszyć i wyręczać w obowiązkach Paulinę – wdowę 
po Franciszku Dionizym. Związała się z  tą rodziną i  miejscem na resztę 
swoich dni. Dyplomowana nauczycielka prócz codziennych zajęć zajęła się 
także pisaniem pamiętników. Opisała w  ten sposób dalsze lata życia m.in. 
okres pomiędzy 1897 a 1918 rokiem21. Kontynuacją wątku z jej udziałem jest 
publikacja biograficzna pióra Izabeli Wolikowskiej z Lutosławskich, w której 

16 Jan Lutosławski, Wspomnienia – z przeszłości i o pochodzeniu rodziny Lutosławskich linii łomżyńskiej 
(maszynopis), Poznań, 1948.

17 Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. Nurowskiego, 1858, s. 254.
18 Jan Lutosławski, Wspomnienia..., s. 5-6; Uruski, Kosiński, Włodarski, Herbarz szlachty polskiej, 

Warszawa 1912, t. 9, s. 220.
19 Marian Lutosławski, Dzieciństwo – rodzina, otoczenie, krewni i znajomi (maszynopis), br.d.
20 Hanna Zalewska, Wspomnienia, Mądralin-Kraków VIII 1976 – III 1977 (maszynopis).
21 W. Lignowska, Pamiętniki 1897 – 1918, Drozdowo 2007.
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opisała ostatnie dni lipca oraz sierpień 1920 r., kiedy to wspólnie przeżywały 
zajęcie Drozdowa przez wojska bolszewickie22. W czasach II RP w Droz-
dowie na stałe mieszkali Stanisławowie Lutosławscy. Stanisław zajmował 
się gospodarstwem rolnym. Spuścizną po tym czasie są jego pamiętniki, 
które najpełniej spośród wszystkich źródeł przedstawiają stan gospodarstwa 
oraz sytuację rodzinną Lutosławskich w  Drozdowie w  dwudziestoleciu 
międzywojennym23.
 Okres nazywany przez historyków czasem zagłady ziemiaństwa pol-
skiego, a więc II wojna światowa i  pierwsze lata Polski Ludowej, kiedy to 
na podstawie dekretu PKWN o reformie rolnej z 1944 r. znacjonalizowano 
wielką własność ziemską, dotknął także rodzinę Lutosławskich, od której 
przejęto wówczas majątki Pączkowiznę oraz Wiktorzyn. Pozostała jedynie 
resztówka w Drozdowie, gdzie mieszkała córka prof. Wincentego – Maria 
Niklewiczowa. 
 W czasie II wojny światowej zagładzie uległa m.in. biblioteka rodzinna 
znajdująca się w Dworze Dolnym w Drozdowie, spalona przez sowieckich 
żołnierzy w 1941 r. Natomiast w powstaniu warszawskich niemiecka pożoga 
zmieniła w proch zbiory zgromadzone przez Jana Lutosławskiego, rodzinę 
Mariana czy Sofię i  jej córki. Jedynie Wincentemu udało się nie podzielić 
losu pogorzelców, ponieważ w latach trzydziestych zamieszkał wraz z drugą 
rodziną w  Krakowie i  mieszkał tam aż do śmierci w  1954 r. W  ocalałej 
bibliotece zachowały się listy począwszy od lat studenckich aż po ostatnie 
chwile życia, a także część publikacji i dokumentów związanych z działalno-
ścią naukową24.
 Także już po wojnie miały miejsce kolejne straty. W samym Drozdo-
wie nowe władze podczas rewizji zarekwirowały listy i  rękopisy. Ubowcy 
znalezione materiały w całości spalili w trakcie „czyszczenia swoich magazy-
nów”. Tym sposobem zniszczono m.in. kolejną część pamiętników Wacławy 
Lignowskiej.
 W  czasach PRL-owskich sprawy dotyczące Lutosławskich, podobnie 
jak i  pozostałych przedstawicieli gniazd ziemiańskich, były niepożądanym 
tematem. Matecznik idei narodowych i przedsiębiorczości gospodarczej był 

22 Izabela Wolikowska z Lutosławskich, Bolszewicy w polskim Dworze, wyd. III, Łomża 1990.
23 Stanisław Lutosławski, Pamiętniki z lat 1923 – 1936 (maszynopis).
24 Po śmierci córki Janiny większość pozostałych w jej domu dokumentów trafiła do zbiorów Archi-

wum Nauki PAN i PAU w Krakowie, uzupełniając istniejące zbiory.
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niewygodnym tabu pozostającym w sprzeczności z proletariackim komuni-
zmem – źródłem, do którego odwoływała się władza ludowa.
 Okres dominacji komunizmu wyróżniał się także zacieraniem śladów 
po twórczości, która bez żenady piętnowała prawdziwe oblicze idei czerwo-
nego sztandaru. W praktyce dla Lutosławskich oznaczało to wnikliwą ocenę 
ich spuścizny. Cenzura dotknęła publikacji, nie wznawiano przedwojennych 
wydawnictw25. Z  publicznych bibliotek wycofywano książki cudem ocalałe 
z wojennej pożogi. Natomiast pozostające w  rękach prywatnych częściowo 
doczekały się wznowienia w drugim obiegu26. Jedynie przebywającej w Ka-
nadzie Izabeli Wolikowskiej udało się wydać w Chicago w 1961 r. publikację do-
kumentalną Roman Dmowski – człowiek, Polak, przyjaciel, częściowo poświę-
coną jej rodzinie, która od końca XIX w. zacieśniała przyjaźń z Romanem 
Dmowskim, a po jego powrocie z Konferencji Pokojowej w Paryżu przyjęła 
do rodzinnego domu, stając się jego przybraną rodziną. Dopiero drugie wy-
danie tej publikacji nastąpiło w Polsce w 2007 r. Szerzej o przyjaźni napisała 
jej matka, która opiekowała się Dmowskim w ostatnich latach jego życia, aż 
do śmierci w  Drozdowie w  1939 r. Przedstawiła obraz życia codziennego 
w przybranej rodzinie, starając się zachować wspomnienia o wielkim przy-
jacielu. Choć rękopis ukończyła w szóstą rocznicę śmierci R. Dmowskiego 
– 2 stycznia 1945 r., nie doczekała się jego wydania. Ukazał się dopiero 
w 22 lata po jej śmierci, w 2001 r., pt. Pan Roman – Wspomnienia o Romanie 
Dmowskim27.
 Mimo bogatego kilkupokoleniowego wkładu rodziny Lutosławskich 
w tworzenie dziedzictwa kulturowego początki badań historyków nad dzie-
jami tej rodziny wyraźnie zaznaczają się dopiero w  latach 90-tych XX w., 
w  okresie po transformacji ustrojowej. Ważnym centrum koordynacji tych 
prac stało się Muzeum Przyrody w Drozdowie, mające jako jeden z celów 
statutowych badanie i popularyzowanie dziejów ziemiaństwa łomżyńskiego 
ze szczególnym uwzględnieniem rodu Lutosławskich. Wspólnie z Towarzy-
stwem Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie (zrzeszającym w znacz-
nej liczbie potomków rodu Lutosławskich) w  1996 r. przygotowało sesję 
popularno-naukową Lutosławscy w  Kulturze Polskiej, której pokłosiem była 

25 Wyjątkiem jest powieść Córka Izabeli z Lutosławskich Wolikowskiej, wyd. 4, Warszawa 1946.
26 W. Lutosławski, Rozwój potęgi woli, cz. I, reprint – II obieg. 
27 M. Niklewiczowa, Pan Roman – Wspomnienia o Romanie Dmowskim, Warszawa 2001.
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wydana dwa lata później publikacja pod tym samym tytułem28. Przedstawio-
ne tematy dotyczyły głównie całokształtu dokonań rodziny Lutosławskich 
i  w  sposób przekrojowy prezentowały postacie Franciszka Lutosławskiego 
oraz jego sześciu synów, a także dalsze losy ich rodzin. Obecni wówczas po-
tomkowie rodziny przybliżyli rezultaty własnych dociekań genealogicznych, 
a także wspomnienia. Po tej wprowadzającej do dziejów rodziny pracy przy-
szła kolej na dotyczące poszczególnych przedstawicieli. M.in. z  inicjatywy 
Muzeum w Drozdowie odbyły się konferencje poświęcone Wincentemu Lu-
tosławskiemu, jego żonie Sofii oraz bratankowi Witoldowi Lutosławskiemu, 
mające swoje odzwierciedlenie w publikacjach pokonferencyjnych.29 Osobne 
opracowanie zbiorowe powstało w oparciu o referaty wygłoszone w 2009 r. 
na konferencji „Przedstawicielki elit prowincjonalnych”, gdzie omawiano m.in. 
związki Sofią i  jej córką Izabelą oraz wkładem przedstawicielek tej rodziny 
w życie oświatowe wsi30. Kontynuacją serii konferencji w Drozdowie jest też 
ubiegłoroczna nt. przedstawicieli elit prowincjonalnych, z której materiały są 
w przygotowaniu do druku. Odnajdziemy wśród nich m.in. temat poświęcony 
filozofii społeczno-politycznej Wincentego i Józefa Lutosławskich. Osobno 
potraktowano również wieś Drozdowo – gniazdo rodowe Lutosławskich li-
nii łomżyńskiej było dwukrotnie celem ujęcia monograficznego – napisanego 
w 1935 r. przez Antoniego Skiwskiego z okazji 500-lecia parafii Drozdowo31, 
a  następnie w  1989 r. autorstwa ks. prof. Witolda Jemielitego32. Uzupeł-
nieniem tych prac jest artykuł Aliny Schramm dotyczący historii majątku 
Lutosławskich w Drozdowie33, jak również praca monograficzna poświęcona 
wielkiej własności ziemskiej w okolicach Łomży pióra Marcina Schirmera34.
 Bez wątpienia największą spuściznę źródłową pozostawił po sobie 
prof. Wincenty Lutosławski, żyjący najdłużej spośród sześciorga rodzeństwa 
(umarł przeżywszy 91 lat). W  tym czasie opublikował kilkaset artykułów 

28 B. Klukowski (red.), Lutosławscy w kulturze polskiej, Drozdowo, 1998.
29 A. Pawłowski i  R. Zaborowski (red.), Wincenty Lutiosławski – oblicza różnorodności, Drozdowo, 

2006; M. Filipowicz-Rudek i  P. Sawicki (red.), Sofia Casanova Lutosławska – hiszpańska pisarka. 
Polka z wyboru, Drozdowo, 2012; G. Michalski i M. Schirmer (red.), Witold Lutosławski – portret 
rodzinny, Drozdowo, 2013.

30 M. Dajnowicz (red.), Zachodnie wzorce i  wschodnie realia. Przedstawicielki elit prowincjonalnych 
w XIX i pierwszej połowie XX wieku, Białystok 2009.

31 Antoni Skiwski, Pięćsetlecie parafji Drozdowo, Łomża 1935.
32 W. Jemielity, Drozdowo, wyd. I. 1989, wyd. II. 2004.
33 A. Schramm, Historia majątku w Drozdowie. Od Drozdowksich do Lutosławskich, „Studia Łomżyń-

skie”, t. XI, s. 181-194.
34 M. K. Schirmer, Dwory i majątki ziemskie w okolicach Łomży, Warszawa 2007.
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i książek, co stanowiło pokłosie aktywności edukacyjnej, filozoficznej i poli-
tycznej. Najbardziej rozległą analizę biograficzno-naukowo-społeczną tej po-
staci przeprowadził dr hab. Tomasz Mróz, który doktoryzował się analizując 
polskie dokonania nad Platonem35. Rozwijając wątek poświęcony filozofowi 
rodem z  Drozdowa opisał m.in. jego kontakty z  ks. Edwardem Narbutt-
-Narutowiczem, proboszczem parafii łomżyńskiej, a także popularyzatorską 
działalność Wincentego oraz prezentował rys biograficzny filozofa36. W po-
dobnym tonie pisali inni, często wykorzystując imponujący zbiór kilku tysięcy 
listów ze zbiorów AN PAN i PAU w Krakowie37. Rys biograficzny w swoich 
pracach przybliżał również prof. Robert Zaborowski, organizator pierwszej 
konferencji poświęconej filozofowi jaka odbyła się w Warszawie38. Duże za-
interesowaniem wśród badaczy wzbudziła także Sofia – żona Wincentego. 
W jej rodzinnym kraju – Hiszpanii powstały monografie: pokonferencyjna 
praca zbiorowa nt. jej życia39 oraz monograficzne ujęcie hiszpańskiego do-
robku literackiego, stanowiące temat rozprawy doktorskiej Rosario Martínez 
Martínez40. Z  polskich badaczy poza autorami wspomnianych opracowań 
pisała Irena Rymwid-Mickiewicz o  związkach małżeńskich i  koligacjach 
literackich polsko-hiszpańskich41, a o twórczości literackiej i publicystycznej 

35 T. Mróz, Wincenty Lutosławski – polskie badania nad Platonem, Zielona Góra 2003.
36 T. Mróz, Ksiądz Edward Narbutt-Narbutowicz proboszcz parafii polsko-katolickiej w Łomży w listach 

do filozofa Wincentego Lutosławskiego, „Studia Łomżyńskie”, T. 19, 2008, s. 220-227; Popularyza-
torska działalność wykładowa Wincentego Lutosławskiego, „Wszechnica Polska”, 2002, nr 4, s. 79-92; 
Wincenty Lutosławski – rys biograficzny, „Studia Łomżyńskie”, T. 17, 2006, s. 179-187; W. Luto-
sławski, 1863-1954: jestem obywatelem Utopii, 2008, PAU Komisja Historii Nauki, 15. O Wincenty 
pisali także: J. Sosnowski, Playa de Mera: Jeszcze o „niesamowitym spotkaniu literackim”, Kresy, 1998, 
nr 1, s. 11-26; J. Skoczyński, Prywatne objawienia Wincentego Lutosławskiego, „Kwartalnik Filo-
zoficzny”, T. 33, z. 2, 2005, s. 87-99; R. Majewska i E. Fiałek, Wincenty Lutosławski 1863-1954: 
Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 2004, Kraków 2010; K. Ratajska, 
„Towiańszczyzna czysta” w działaniu i pismach Wincentego Lutosławskiego, Prace Polonistyczne, 2001, 
seria 56, s. 103-132. 

37 J. Dużyk (opr.), Wincenty Lutosławski. Z paryskich listów z 1919 r., „Studia Historyczne”, R. 37, z. 
2, s. 231-255; Z listów Wincentego Lutosławskiego do rodziców z lat 1884-1886, „Rocznik Biblioteki 
Naukowej PAN i PAU w Krakowie”, 2000, R. 45, s. 253-310.

38 R. Zaborowski (red.): Filozofia i mistyka Wincentego Lutosławskiego, Warszawa 2000; Tadeusz Zie-
liński (1859-1944) i Wincenty Lutosławski (1863-1954). Próba porównania biografii (w sześćdziesiątą 
i pięćdziesiątą rocznicę ich śmierci), „Prace Komisji Historii Nauki”, PAU, 2007, T. 8, s. 33-86; Win-
centy Lutosławski – człowiek i dzieło, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2004, nr 1, s. 65-81. 

39 Antón M. Pazos (red.), Vida e tempo de Sofía Casanova (1861-1958), Santiago de Compostela, 
1990. 

40 R. Marínez Martínez, Sofía Casanova Mito y literatura, Xunta de Galicia, b.r.
41 I. Rymwid-Mickiewicz, Sofitina. Związki małżeńskie i koligacje literackie polsko-hiszpańskie, „Ziemia 

Łomżyńska”, T. 9, 2007, s. 304-318.
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córki Sofii – Izabeli Wolikowskiej, pisała Monika Bednarczuk42. Spośród 
braci Wincentego najwięcej uwagi zwróciła na siebie osoba ks. Kazimierza 
Lutosławskiego, o którego działalności oświatowej i zaangażowaniu w har-
cerstwo powstało kilka prac43, kolejna biografia o całokształcie dokonań jest 
na ukończeniu.
 Z wnikliwą analizą spotkała się postać prof. Witolda Lutosławskiego, 
światowej sławy polskiego kompozytora żyjącego w  XX w. Oprócz prac 
dotyczących twórczości zawodowej44, powstały monografie na temat życia 
i  muzyki m.in. autorstwa Tadeusza Kaczyńskiego45. Następnie szerokiego 
wyboru i  opracowania tekstów poświęconych Lutosławskiemu podjęli się 
Danuta Gwizdalanka i  Krzysztof Meyer. Oni także przygotowali pracę 
o  Witoldzie Lutosławskim. W  dwutomowym dziele zaprezentowali pełny 
rys biograficzny sięgający do drozdowskich początków Lutosławskich z wie-
loma osobistymi przemyśleniami i  interpretacjami46. Uzupełnieniem tych 
prac są najnowsze publikacje i  ostatnie artykuły przyczynkowe odnoszące 
się głównie do twórczości kompozytora47, na tym tle wyróżnia się album 
zawierający dziesiątki zdjęć dokumentujących karierę zawodową oraz życie 
prywatne kompozytora, przygotowany z  okazji roku W. Lutosławskiego 
w 100 rocznicę urodzin48. 
 Wymiernym wsparciem dla tworzenia bazy materiałowej do pogłę-
biania wiedzy o  historii rodziny Lutosławskich są prace Muzeum Przyro-
dy w Drozdowie na rzecz gromadzenia dokumentów dotyczących dziejów 

42 M. Bednarczuk, Izabela Lutosławska – zapomniana pisarka i publicystka, „Studia Łomżyńskie”, 2008, 
t. 19, s. 205-217.

43 F. H. Karwowski, Ks. Prałat dr Kazimierz Lutosławski twórca krzyża harcerskiego, Łomża 1997;  
M. Mucha, Działalność harcerska ks. Kazimierza Lutosławskiego w  latach 1911-1924, Warszawa 
1998.

44 Ch. Bodman Rae, The Music of Lutosławski, Londyn-Boston 1994, tamże dalsza literatura angloję-
zyczna; D. Gwizdalanka i K. Meyer (oprac.), Witold Lutosławski. Postscriptum, Warszawa 1999.

45 T. Kaczyński, Lutosławski – życie i muzyka, Warszawa 1994.
46 D. Gwizdalanka, K. Meyer: Witold Lutosławski. Postscriptum, „Zeszyty Literackie”, Warszawa 1999; 

Lutosławski. Droga do dojrzałości, t. 1, PWM, wyd. 2, Kraków 2005; Lutosławski. Droga do mistrzo-
stwa, t. 2, PWM, Kraków 2004. 

47 A. Chłopecki, PostSłowie. Przewodnik po muzyce Witolda Lutosławskiego, Towarzystwo im. Witol-
da Lutosławskiego, Warszawa 2012; W. Skowron (oprac.) Witold Lutosławski – zapiski, Tow. im.  
W. Lutosławskiego, Warszawa 2008; T. Kaczyński, Lutosławski nieznany, „Ruch Muzyczny”, 2007, 
R. 51, nr 3, s. 6-7; W. Lutosławski, Z notatnika Witolda Lutosławskiego, „Ruch Muzyczny”, 2007, 
R. 51, s. 7-12.

48 E. Markowska (oprac.), Lutosławski 1913-2013, Tow. im. W. Lutosławskiego, MHMst. Warszawy 
Warszawa 2013.
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Lutosławskich jak i  ich przedsiębiorczości. Dokumenty archiwalne liczą 
kilka tysięcy stron. W  ostatnich latach Muzeum otrzymało także depozyt 
książkowy od prywatnego kolekcjonera Sławomira Zgrzywy z  Łomży. Są 
to książki, przekłady oraz artykuły autorstwa kilku pokoleń rodziny Luto-
sławskich. W sumie ponad 100 publikacji. Także potomkowie Lutosławskich 
w dalszym ciągu dbają o  archiwa rodzinne, udostępniają posiadane zasoby 
badaczom i  popularyzatorom historii rodziny oraz ich gniazda rodowego 
– Drozdowa. 
 Stan badań nad historią rodziny Lutosławskich przedstawia się w spo-
sób bardzo zróżnicowany, ponieważ w  historii rodziny bywały jednostki 
niebywale wybitne, niekiedy wyprzedzające swoją epokę. Bez wątpienia ta-
kimi osobami byli Franciszek Dyonizy Lutosławski, jego synowie czy wnuk 
Witold, którzy pozostawili po sobie olbrzymi dorobek twórczy. Stanowiło 
to podstawę do przygotowania kilku cennych opracowań nt. rodziny Luto-
sławskich i  jej wybranych przedstawicieli. Choć zainteresowanie dziejami 
rodziny wielokrotnie przekładało się na tworzenie publikacji, poczynając 
od samych potomków linii łomżyńskiej rodziny Lutosławskich, po bada-
nia profesjonalistów zakrojone na szeroką skalę, wciąż jest jeszcze wiele 
do odkrycia i  opracowania. Wyniki tych prac mogą rzucić nowe światło 
chociażby na temat migracji na północno-wschodnim Mazowszu w XVIII 
w., także o okresie powstań narodowych w XIX w., działalności organizacji 
ziemiańskich w XIX i w 1. poł. wieku XX, czy o pracach polskich organizacji 
na wschodzie w  czasie I  wojny światowej. Na szczególną uwagę zasługują 
artykuły Sofii Casanowy Lutosławskiej. Kilkaset reportaży prasowych opu-
blikowanych w  języku hiszpańskim na Półwyspie Iberyjskim dotyczących 
życia codziennego z lat jej obecności wśród Polaków jest niezwykle cennym 
źródłem informacji o stosunkach społecznych, burzliwych przemianach hi-
storycznych, ale i o dziejach rodziny, do której weszła poprzez mariaż z Win-
centym Lutosławskim.
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Przemysław SIANKO
Uniwersytet w Białymstoku

Grajewscy herbu Gozdawa w XVI i XVII w.  
– zarys monografii rodu1

 Jednym z ważniejszych w historii Mazowsza Wschodniego i Podlasia 
w XVI-XVII w. był ród Grajewskich herbu Gozdawa, dziedziców Grajewa. 
W pierwszej części tekstu zostały opisane pierwsze trzy pokolenia w cało-
ści oraz czwarte – w  części. Poniżej chciałbym zaprezentować w  krótkich 
biogramach dalszą część familii, aż do początków XVIII wieku, kiedy to 
Grajewo przeszło w ręce rodziny Wilczewskich. 
 W celu lepszej identyfikacji poszczególnych członków rodu na końcu 
tekstu umieszczono tablice genealogiczne.
 4.52 Stanisław – zm. najpóźniej w  1588 r. Syn Stanisława (3.2), brat 
Heleny (4.6) i Anny (4.7). Ojciec Piotra (5.5), Jana (5.6), Dobrogosta (5.13), 
Heleny (5.14) i Katarzyny (5.15). Pełnił funkcję dworzanina królewskiego.3 
Piastował urząd stolnika podlaskiego;4 czasowo sprawował też urząd pod-
starościego włodzimierskiego.5 Wraz z  bratem stryjecznym Marcinem był 
delegatem na sejmik generalny mazowiecki w 1575 roku.6

 Stanisław, podobnie jak jego dwaj bracia stryjeczni – Marcin (4.1) 
i  Piotr (4.8), rozpoczął swoją karierę polityczną od funkcji królewskiego 
dworzanina konnego. Służył z pocztem w 8 koni od 7 sierpnia 1564 r., za-
pewne do 1572 roku.7 Być może pełnił, podobnie jak jego stryjeczny brat 
Marcin (4.1), funkcję łącznika między królem a  Radziwiłłami – jako syn 

1 Niniejszy tekst jest drugą częścią artykułu dotyczącego Grajewskich. Pierwsza część jest złożona 
do redakcji czasopisma „KLIO”. 

2 Zasada numeracji: pierwsza cyfra wskazuje na pokolenie, z którego jest dana osoba, cyfra druga 
– porządkowa – wszystkie osoby z jednego pokolenia mają kolejne numery, nadawane im w kolej-
ności, z jaką odnajdywałem informacje o nich w materiałach. Dla większej jasności na końcu tekstu 
znajdują się tablice genealogiczne zawartych w artykule osób.

3 Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział na Wawelu, Zbiór Zygmunta Glogera dalej: ZZG,  
1. k. 193.

4 ZZG 15, k. 66.
5 A. Boniecki, Herbarz polski, t. VII, cz.1, Warszawa 1904, s. 37.
6 ZZG 15, k. 68.
7 M. Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta, Kraków 1998, s. 178; S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty 

polskiej, Warszawa 1907, t. 4, s. 358. 
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byłego marszałka dworu Jana Radziwiłła mógł budzić zaufanie obu stron. 
Nagrodą za tę służbę mógł być honorowy urząd stolnika podlaskiego. Z tym 
tytułem notowany jest od 1575 roku, utrzymując go najpewniej do śmier-
ci.8 W herbarzach A. Bonieckiego i S. Uruskiego wzmiankowany jest jako 
podstarości włodzimierski pod 1575 i 1579 rokiem.9 Ten ostatni autor myli 
Stanisława Stanisławowica (4.5) ze Stanisławem synem Piotra (5.7), dodając 
pierwszemu z nich urząd starosty wiskiego.10

 Być może to ten ze Stanisławów Grajewskich, dnia 30 kwietnia 1589 r., 
otrzymał od królowej Anny Jagiellonki wójtostwa tajeńskie i nowowiejskie 
w  starostwie rajgrodzkim, co następnie zostało zatwierdzone przez króla 
Zygmunta III dnia 28 stycznia 1591 r.11

 Stanisław miał za żonę bliżej nieznaną Skłodzińską; z tekstu testamentu, 
w którym jest ona wzmiankowana wynika, że była to jego druga żona. Z tego 
samego dokumentu dowiadujemy się, że synami z  pierwszego małżeństwa 
byli Piotr (5.5), późniejszy podsędek bielski, oraz Bartłomiej (5.12).
 Wobec powyższego synami z drugiego małżeństwa byli: Jan (5.6) i Do-
brogost (5.13). Na obecnym poziomie badań nie da się stwierdzić, z której 
żony były urodzone Helena (5.14) i Katarzyna (5.15).12 
 Dobrami odziedziczonymi po ojcu były dla Stanisława grunta w Gra-
jewie i Koszewie, z których pisał się przynajmniej od 1564 roku.13 W tym 
samym roku otrzymał on przywileje królewskie: na handel towarami leśny-
mi, m.in. smołą i popiołem, i wolny ich spław do Gdańska; oraz pozwolenie 
na wywóz soli zamorskiej z Gdańska.14 Zapewne zamiast niego działaniami 
handlowymi zajmował się jego brat stryjeczny, Krzysztof (4.9).15 

8 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Kapicjana dalej: LK, 812-1-7, 
k. 10.

9 A. Boniecki, dz. cyt. s. 37; S. Uruski, dz. cyt. s. 358.
10 S. Uruski, tamże.
11 Sumariusz Metryki Koronnej. Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego, red. W. Krawczuk, 

oprac. K. Chłapowski, Seria Nowa, Warszawa 2009, t. 5, nr 96, s. 60.
12 J. Maroszek, Jaświły. Dzieje obszaru gminy do końca XVIII wieku, Białystok 2004, s. 65. Niejasności 

co do istnienia poszczególnych dzieci Stanisława por. w odpowiednich biogramach.
13 ZZG 1, k. 193.
14 Archiwum Główne Akt Dawnych, Metryka Koronna dalej: MK 99, k.78-84v. Patrz też: MK 99, 

k. 118-119v.
15 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w  powiecie grajewskim do połowy XVI w. w: Studia i  materiały 

do dziejów powiatu grajewskiego dalej: J. Wiśniewski, Grajewo, red. M. Gnatowski, H. Majecki, 
Warszawa 1975, t. 1, s. 206.



 

163

 Prócz ojcowizny, synowie Stanisława odziedziczyli grunty w  Zalesiu 
(w dawnym powiecie bielskim), młyny pod Włodzimierzem z parcelą („mo-
lendina sub civitate Vlodimiriensi existentia, cum curia, agris, campis, pratis, 
pratagis, fluminibus, sylvis, gais, rubetis”), oraz ziemię w małej wsi Koterce 
pod Wołczynem (obecnie osada śródleśna przy granicy z Białorusią, gmina 
Mielnik), i jakieś pola we wsi Hryniewiczach (na południe od Białegostoku). 
Stanisław dysponował też ziemią w Niewiarowie, którą otrzymał po matce, 
Helenie.16 S. Uruski jako jego własność wymienia wieś Łopienie.17 Z kolei 
A. Boniecki wymienia wsie ukrainne Grajewskiego: Stepań, Sapohów i  Je-
zierzec w powiecie łuckim i Liniewo w powiecie włodzimierskim.18 Niestety 
na podstawie dotychczas przebadanych akt nie da się stwierdzić, jakim spo-
sobem Stanisław wszedł w posiadanie wsi ukrainnych. 
 Stanisław prowadził liczne operacje finansowe. W 1568 r. Jakub Świetlik, 
mieszczanin krakowski, zapisał 1500 florenów Stanisławowi Grajewskiemu 
na dobrach miejskich na Stradomiu w Krakowie.19 Z lat 1570-71 posiadamy 
informacje o transakcjach Stanisława z Florianem Sempolborskim, na kwoty 
130, 1.000 i 2.000 florenów.20 Dnia 11 sierpnia 1571 r. Jerzy Chwalczewski, 
syn Piotra, starosty knyszyńskiego, scedował na Grajewskiego kwotę 1.700 
florenów, jaką był dłużny wobec niego starosta knyszyński Stefan Bielaw-
ski.21 Tego samego dnia potwierdzono, że szlachcic wiski Adam Burzyńki 
ma dług wobec Grajewskiego w wysokości 270 florenów.22 Kilka dni później, 
15 sierpnia, Grajewski pożyczył Żydowi lwowskiemu Iczkowi Słomiczowi 
i jego żonie Róży 1.000 florenów.23

 O innych jego interesach, możliwe, że połączonych z transakcjami innych 
przedstawicieli rodu Grajewskich, dowiadujemy się ze skargi Stanisława na 
niedotrzymywanie warunków umowy zawartej z Wasilkiem Borzobohatym 
Krasieńskim. Ten ostatni nie wywiązywał się z  przekazania Grajewskiemu 
wójtostwa łuckiego, za co wcześniej wziął pieniądze, a następnie próbował 
sfałszować umowę.24 

16 LK 812-1-8, k. 7-7v.
17 S. Uruski, dz. cyt. s. 358.
18 A. Boniecki, dz. cyt. s. 37.
19 MK 101, k. 222-222v.
20 MK 110, k. 88-89v; MK 108, k. 353-354; MK 112, k. 86v-88.
21 MK 109, k. 687-691.
22 MK 110, k. 136-138v.
23 Tamże, k. 140-142.
24 MK 121, k. 344-347.
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 Nie da się precyzyjnie podać daty śmierci Stanisława. Ostatnie źródło-
we informacje o nim jako o żyjącym posiadamy z 1581 roku.25 Jako zmarły 
notowany jest w 1600 roku.26

 4.6 Helena – Córka Stanisława (3.2) i Heleny, wdowy po Leonardzie 
Niewiarowskim, siostra Stanisława (4.5) i Anny (4.7). 
 Jedyne znane jej wystąpienie w  dokumentach nastąpiło 27 listopada 
1564 roku. Wtedy to kwitowała zapis 30 dukatów w złocie, liczonych po 52 
grosze każdy, w spadku po ojcu, oraz drugie 30 dukatów zapisane na nieru-
chomościach, które to łącznie 60 dukatów miał jej wypłacić brat Stanisław 
lub jego potomkowie.27

 4.7 Anna28 – Córka Stanisława (3.2) i Heleny, wdowy po Leonardzie 
Niewiarowskim, siostra Stanisława (4.5) i Heleny (4.6). Żona Baltazara Piet-
kowskiego, następnie Jakuba Łosia.
 Na temat Anny nie posiadamy wielu informacji; w 1560 roku jest noto-
wana jako żona Baltazara syna nieżyjącego Baltazara Pietkowskiego sędziego 
ziemskiego bielskiego z Pietkowa.29 Już 11 sierpnia 1564 roku występuje jako 
wdowa po nim na procesie z bratem rodzonym Stanisławem i bratem stry-
jecznym Marcinem przeciwko plebanowi suraskiemu.30 Anna jako zmarła 
została wspomniana w 1603 roku, kiedy jej przybrani synowie z pierwszego 
małżeństwa prowadzili proces z  jej córką z  drugiego małżeństwa, Jadwigą 
Łosiówną i jej mężem, Wincentym Żelskim, podczaszym dobrzyniewskim.31

 4.8 Piotr – zm. 16 marca 1582 r. Brak informacji w  źródłach o  jego 
ojcu; zakładam, że był nim Bartłomiej (3.3). Przemawiałby za tym okres dzia-
łalności Piotra i  jego braci – Krzysztofa (4.9) i  Jana (4.10).32 Mąż Jadwigi 
Taszyckiej. Ojciec Stanisława (5.7), Andrzeja (5.8), Mikołaja (5.9), Melchiora 

25 ZZG 15, k. 75. S. Uruski, dz. cyt. s. 358 podaje rok 1593 jako datę śmierci Stanisława.
26 LK 812-1-7, k. 5v.
27 ZZG 1, k. 193-195.
28 Mało prawdopodobne, że to do niej odnosi się wzmianka, że niejaka Anna Grajewska przysięgała 

na wierność Koronie dnia 14 maja 1569 r. ze swoich dóbr na Podlasiu; miało dotyczyć to Anny 
z domu Grajewskiej, wdowy po Krzysztofie Olędzkim dworzaninie królewskim, staroście brańskim 
i  suraskim, zmarłym w  1565 r., por. R. Niewiatowska, Olędzcy herbu Rawicz, właściciele Siedlec 
w XVII wieku, „Szkice Podlaskie” 2000, t. 8, s. 12.

29 ZZG 20, k. 337. 
30 J. Maroszek, Pogranicze Korony i Litwy w planach króla Zygmunta Augusta dalej: J. Maroszek, Po-

granicze, Białystok 2000, s. 486; J. Maroszek, Jaświły, s. 63.
31 LK 812-1-7, k. 116v.
32 J. Wiśniewski, Grajewo, s. 206, wspomina, że „Jan Grajewski 2.1 miał 3 synów, po nich było  

9 wnuków i trudna do ustalenia liczna prawnuków.”
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(5.10), Piotra (5.11). Dworzanin królewski (1563 – 1572), starosta goniądzki 
(wzmiankowany w 1572 r.), starosta wiski (najpóźniej od 1572 r.)33, podkomo-
rzy zakroczymski (od 1573 r.), w końcu kasztelan zakroczymski (od 1576 r.).34

 Jako najstarszy syn Bartłomieja, podobnie jak jego pierworodni bra-
cia stryjeczni – Marcin (4.1) i Stanisław (4.5), rozpoczynał swoją edukację 
i  karierę polityczną jako dworzanin konny króla. Sprawował tę funkcję od 
2 sierpnia 1563 r. do co najmniej 1572 roku.35 W styczniu 1566 r. Piotrowi 
jako dworzaninowi przyznano roczną pensję w wysokości 100 florenów ze 
skarbu królewskiego.36

  Jako starosta goniądzki wspominany jest tylko u Uruskiego;37 zapewne 
należy to postrzegać jako kolejny fakt zaangażowania familii Grajewskich 
w służbie u Radziwiłłów.38 
 Po raz pierwszy Piotr Grajewski jest notowany jako starosta wiski w 1572 
roku; nadanie tego urzędu wiązałbym z  Radziwiłłami, którzy wystarali się 
o to nadanie dla swojego zaufanego człowieka. Piotr otrzymał urząd starosty 
wiskiego od Zygmunta Augusta; należał do jego stronników i urzędników 
w podlasko-mazowieckich dobrach królewskich.39 Z kolei urząd podkomo-
rzego zakroczymskiego Piotr otrzymał już w okresie bezkrólewia.40 
 Piotr szybko piął się po szczeblach kariery, skoro w 1576 roku występuje 
jako kasztelan zakroczymski. Jako jedyny w całym rodzie Grajewskich Piotr 
dostąpił zaszczytu posiadania urzędu senatorskiego. Otrzymanie kasztelanii za-
kroczymskiej było zapewne związane z energiczną polityką Piotra prowadzoną 

33 ZZG 531; jest to inwentarz dóbr królewskich w starostwie wiskim, napisany osobiście przez Piotra 
Grajewskiego. Dnia 30 kwietnia 1574 r. Piotr Grajewski otrzymał dożywotnio zyski ze starostwa 
wiskiego; MK 112, k. 122-122v.

34 S. Uruski, dz. cyt. s. 358. ZZG 15, k. 31, pod rokiem 1576 występuje jeszcze tylko jako starosta 
wiski.

35 M. Ferenc, dz. cyt. s. 178. A. Boniecki, dz. cyt. s. 36-7 wspomina o nim jako o dworzaninie pod 
1574 rokiem.

36 MK 100, k. 106.
37 S. Uruski, dz. cyt. s. 358.
38 J. Kloza, J. Maroszek, Dzieje Goniądza w  450 rocznicę praw miejskich dalej: Goniądz, Białystok-

-Goniądz 1997, s. 84-5, 87, 132-4. Dnia 20 maja 1570 roku miasto Goniądz zostało darowane 
przez Annę Radziwiłłównę Zygmuntowi Augustowi. Fakt ten potwierdzono 15 kwietnia 1571 
roku. W lipcu odbyło się spisanie inwentarza starostwa goniądzkiego przez wysłanników królew-
skich. Jeśli faktycznie Piotr był starostą goniądzkim, miało to miejsce pod rządami Radziwiłłów. 
Wiadomo, że dnia 11 października 1571 roku starostą goniądzkim został Stefan Bielawski. 

39 J. Maroszek, Pogranicze, s. 350, 383. 
40 A. Boniecki, dz. cyt. s. 37 oraz S. Uruski, dz. cyt. s. 358, określają Piotra jako podkomorzego od 

1574 roku, M. Ferenc, dz. cyt. s. 178 – od 1573 roku.
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tak w  ziemi wiskiej, jak też próbami pojawienia się na arenie krajowej. Jak 
podaje S. Uruski, „Piotr Grajewski w bezkrólewiu 1572 r. oskarżył Giżankę 
i ministrów o kradzież skarbca króla Zygmunta Augusta; w 1575 r. stronnik 
cesarski, zbierał nawet dla niego wojsko, widząc przecież niepodobieństwo tej 
elekcyi, przeszedł na stronę Stefana Batorego i pozyskał dla niego obywatel-
stwo swej ziemi.”41 Piotr Grajewski był też posłem na sejm w 1572 roku.42

 Żoną Piotra była Jadwiga Taszycka, pisarzówna ziemska krakowska. 
Do zawarcia związku małżeńskiego doszło prawdopodobnie w  początku 
drugiej połowy marca 1569 roku.43 W posiadaniu Piotra znalazły się grunty 
w powiecie krakowskim nad rzeką Wilgą, które wkrótce zostały sprzedane 
Augustynowi Siemianowskiemu.44 Następnie Piotr zabezpieczał żonie posag 
na swoich dobrach. W  1570 roku małżeństwo Grajewskich otrzymało na 
dożywocie wieś Żebry w powiecie wiskim.45

 Piotr Grajewski miał posiadać dobra w Grajewie (bardziej prawdopo-
dobne, że wydzielone z  majątku brata stryjecznego, Stanisława (4.5)) oraz 
ziemie w Wiśniewku w Prusach.46 Wiadomo, że dnia 3 listopada 1568 roku 
otrzymał od braci Krzysztofa i  Jana ich udziały w spadku po ojcu: w Gra-
jewie, Mieruciach, Konopkach (dobra grajewskie), Wiśniewku i Karniewie 
(Karniewo na pograniczu dawnych ziem ciechanowskiej i zawkrzańskiej?).47 
Dnia 1 kwietnia 1570 roku doszło do podziału (lub raczej uporządkowania 
domen) między Grajewskimi w  obrębie włości grajewskiej: z  jednej stro-
ny Marcinem (4.1) i  Janem (4.3), z  drugiej – Piotrem z  żoną Jadwigą.48 
Piotr posiadał też wójtostwo we wsi Starogrodzka Wola.49 Trzymał on też 
w dożywotniej dzierżawie „villarum Bronowo, Bozeiowo, Calinowo, Ruda et 
desertae Dybly”.50

41 S. Uruski, dz. cyt.
42 M. Ferenc, dz. cyt. s. 178.
43 Być może w niedzielę 22 marca. W ciągu następnych kilkunastu dni były ustalane sprawy mająt-

kowe z rodziną Jadwigi Taszyckiej (jej ojciec już wtedy nie żył). MK 101, k. 365v-366, 392-392v, 
402-404. W 1570 roku Piotr kwitował Stanisława Taszyckiego z 1200 florenów; MK 108, k.129-
-129v; MK 111, k. 193-195.

44 MK 111, k. 193-195.
45 MK 109, k. 168-171; A. Boniecki, dz. cyt. s. 36-7.
46 A. Boniecki, dz. cyt. s. 36-7.
47 MK 101, k. 193v-194v; J. Maroszek, Pogranicze, s. 450. J. Wiśniewski, Grajewo, s. 206, twierdzi 

mylnie, że Karniewo było w posiadaniu Marcina Grajewskiego (4.1). 
48 MK 108, k. 182v-183v.
49 MK 108, k. 75v-78, 185-186; M. Ferenc, dz. cyt. s. 159, przyp. 97. 
50 MK 112, k. 90-91v.



 

167

 Piotr wraz z  bratem Krzysztofem (4.9) prowadził rozległe interesy. 
Można przypuszczać, że specjalizowali się oni w handlu towarami leśnymi 
– popiołem, klepkami, wańczosem, oraz zbożem.51

 Piotr Grajewski wraz z  innymi urzędnikami domen królewskich na 
Mazowszu i Podlasiu w okresie rządów Stefana Batorego zobowiązany był 
do wnoszenia królewszczyzn z  administrowanego przez siebie obszaru do 
skarbca królowej Anny.52

 Jako starosta wiski Piotr popadł w  konflikt z  kasztelanem wiskim 
Andrzejem Iłowskim. Być może spór zaczął się z  przyczyn prywatnych.53 
Szybko zamienił się w waśń polityczną, a obaj urzędnicy podzielili miejscową 
szlachtę na dwa obozy. Dochodziło do pozwów w sądach i na sejmach oraz 
zajazdów. Ostatecznie Grajewski zdołał podporządkować sobie miejscową 
szlachtę oraz uzyskiwał wyroki sądowe na swoją korzyść.54 
 Wieloletni konflikt między dwoma urzędnikami skończył się tragicznie, 
a jego przebieg odbił się głośnym echem w społeczeństwie szlacheckim. Najob-
ficiej wypadki opisał S. Uruski w swoim Herbarzu: „Andrzej Iłowski kasztelan 
wizki ..., pokłóciwszy się z Grajewskim, kasztelanem zakroczymskim, znisz-
czył jego majątek, a Grajewskiego, jadącego z Wąsosza, napadł i zamordował, 
a  ciało jego spalił w majętności Glinki brata swego Stanisława. Ta zbrodnia 
wywołała powszechne oburzenie i Andrzej, pozbawiony godności senatorskiej, 
został ścięty w Wiznie 1582 r.”55 Według B. Paprockiego morderstwo miało 
miejsce dnia 16 marca 1582 roku.56 „Ubrawszy się w  maszkary Iłowski ze 
służbą zajechali mu na drodze, gdy jechał z Wąsosza miasteczka, tam z borku 

51 MK 107, k. 410v-411 (umowa Piotra Grajewskiego z  Iwanem Borzobohatym na dostarczenie 
45 łasztów popiołu na dwóch komięgach do Nuru nad Narwią o wartości 120 dukatów węgier-
skich złotem). Patrz też: MK 108, k. 145-149; MK 109, k. 380-380v. Piotr występował również 
w różnych transakcjach majątkowych wraz z bratem Krzysztofem (więcej informacji w biogramie 
Krzysztofa 4.9).

52 AGAD, Księgi grodzkie brańskie, zespół nr 87, pod datą 03.03.1577. Interesująca jest hierarchia 
urzędników z obszaru domeny królewskiej na Podlasiu i wschodnim Mazowszu: Mikołaj Kiszka 
wojewoda podlaski, starosta drohicki i bielski, Jan Koniecki ochmistrz królowej, starosta łomżyński, 
Piotr Grajewski starosta wiski, Łukasz Górnicki starosta tykociński, Marcin Dulski starosta raj-
grodzki i augustowski, Stanisław Trojanowski leśniczy bielski, Florian Łobeski leśniczy tykociński 
i Stanisław Dzierżanowski leśniczy knyszyński.

53 Grajewski otrzymał wieś Żebry na dożywocie, mimo że to właśnie Iłowski otrzymał tą wieś 
w 1549 roku. R. Żelesławski, PSB, Iłowski Andrzej, 1962-1964, t. 10, s. 159. 

54 Ibidem.
55 S Uruski, dz. cyt. s. 260. Według biografa Andrzeja Iłowskiego, brat Andrzeja miał na imię Jan;  

R. Żelesławski, dz. cyt. s. 159.
56 B. Paprocki, dz. cyt. s. 445. 
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wyskoczywszy, zabili, pobrali wszystko przy nim co miał, zawiózłszy do wsi 
brata swego rzeczonej Glinka, spalili. Wszakoż się ona chytra zdrada nie za-
taiła, gdy był pozwan Iłowski na sejm tegoż roku, stanął. A gdy się przyznał, 
naprzód go prywowano tj. pozbawiono dygnitarstwa onego, a potem ścięto.”57

 Podobnie kolejny autor, „Iłowski kasztelan wizki, włożywszy na twarz 
maskę dla niepoznania go, zaczaił się przy miasteczku Wąsoszy na Granow-
skiego (oczywiście chodzi o Grajewskiego) nieprzyjaciela swego, na którego 
napadłszy pod lasem, gdy ten z miasta jechał, zabił go i ciało spalił ...”58

 Przedstawione szczegóły całego zdarzenia obciążały Iłowskiego na 
wiele sposobów. Po pierwsze, napad nastąpił na drodze publicznej z  Wą-
sosza do Wizny, czyli w miejscu obowiązywania miru. Po drugie, napastnik 
z premedytacją dokonał morderstwa, ponieważ był zamaskowany – może nie 
dosłownie maską, ale widać w  tym działaniu wcześniejsze przygotowania. 
Także wybór miejsca na napad – za lasem, żeby ograniczyć widoczność, oraz 
fakt dokonania tego w  okolicy majątku brata, gdzie miało być zniszczone 
ciało, wyraźnie obciąża Iłowskiego. Po trzecie, być może najbardziej kary-
godne w  oczach współczesnych, ciało zamordowanego zostało spalone. Po 
czwarte, prawdopodobne jest, że Grajewski podróżował w  sprawach służ-
bowych, ponieważ towarzyszyło mu dziesięciu jego ludzi (którzy również 
zostali zamordowani); dlatego zamach na niego odbył się jako na urzędnika 
ziemskiego, a nie jak na osobę prywatną.
 Oskarżycielami w  procesie o  zamordowanie Piotra byli jego synowie: 
Andrzej, Stanisław, Mikołaj, Melchior i Piotr.59

 4.9 Krzysztof – najprawdopodobniej syn Bartłomieja (3.3), brat Piotra 
(4.8) i Jana (4.10). 
 Nie wiadomo, czy założył własną rodzinę i czy miał potomków.
 Krzysztof znany jest szerzej z  jednego dość niefortunnego dla niego 
zdarzenia, co do przebiegu którego nie ma zresztą jasnego przekazu.60 Prze-
śledźmy sprawę w kolejności ukazywania się informacji o nim w kronikach 
i herbarzach. 

57 B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, Kraków 
1858, s. 445.

58 F. Kozłowski, Dzieje Mazowsza za panowania książąt, Warszawa 1858, s. 454.
59 A. Boniecki, dz. cyt. s. 37.
60 Sprawę Krzysztofa w  kontekście zmiany herbu Grajewskich pokrótce zarysował W. Jarmolik, 

Zmiana herbu Grajewskich, Białostoccczyzna 2/1992, s. 37-38.
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 Przegląd rozpoczyna krótka informacja z herbarza B. Paprockiego: „… 
z  których Grajewskich jeden zjechałbył przed wojną do Moskiewskiego, 
a stał się hostis patriae, nie mając do tego przyczyny żadnej.”61 
 Niewiele więcej mówi nam dzieło Bielskiego, pod wydarzeniami z 1578 
roku: „Temiż czasy Krystoph Graiowski bedac ze zbożem w  Elblągu za-
iechał był do Moskwy; o  co potym zahamowano go w Wilnie, ale wolnie 
puszczon.”62 
 K. Niesiecki w swoim dziele odsyła czytelnika do poprzednio wymie-
nionego dzieła.63 
 Dopiero A. Boniecki podaje w  sprawie Krzysztofa więcej szczegółów: 
„Krzysztof, podług własnej opowieści, miał wysłać do Moskwy towary wielkiej 
wartości, które mu wielki książę Moskiewski zabrać kazał, wskutek czego udał 
się sam do wielkiego księcia z prośbą o zwrot takowych. Wielki książę zwrócił 
mu je i  jednocześnie dał mu na piśmie warunki, pod którymi chciał przyjąć 
koronę polską, aby je na pierwszej elekcji Polakom pokazał. Zaledwie jednak 
wjechał w granice Litwy, posądzony o zdradę, został uwięziony 1575 r.”64 
 Inaczej rzecz przedstawia S. Uruski: „Krzysztof zabiegły i przedsiębior-
czy, handlował zbożem; zakupiwszy towary w Elblągu, posłał je na sprzedaż do 
Moskwy, lecz że nie opłacił należnego cła, na granicy towar mu skonfiskowano 
– aby takowy odzyskać udał się do Moskwy 1575 r. i korzystając ze sposobno-
ści, namówił cara Iwana Groźnego, aby starał się o koronę polską. Car podał 
warunki, na jakich radby przyjął koronę, lecz gdy Grajewski wracał do Polski, 
został aresztowany przez panów litewskich, nieprzyjaznych tym zamiarom, 
i wypuszczony dopiero został, gdy stany polskie usilnie o to nalegały.”65

 Z kolei Ś. Orzelski, najszerzej opisujący sprawę Grajewskiego, przedsta-
wia już nie samo zdarzenie, ale burzę sejmową, jaka rozpętała się nad sprawą 
uwięzienia go przez Litwinów, którzy tłumaczyli, że „Grajewski naonczas 
znajdował się w charakterze nie szlachcica, lecz kupca, że przyjmowany był 
okazale przez Moskwę w Połocku, że pojechał nie tą drogą, którą wolno było 
jechać i wiózł pismo bardzo podejrzane, godziło się więc go uwięzić”.66

61 B. Paprocki, dz. cyt. s. 445.
62 M. Bielski, Kronika polska Marcina Bielskiego nowo przez Joachima Bielskiego syna jego wydana, Kra-

ków 1597, s. 758. 
63 K. Niesiecki, dz. cyt. s. 273.
64 A. Boniecki, dz. cyt. s. 36-7.
65 S. Uruski, dz. cyt. s. 358.
66 Ś. Orzelski, Bezkrólewia ksiąg ośmioro, czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 

1576, t. II, Petersburg i Mohylew 1856, s. 150.
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  Z przedstawionych powyżej relacji można wysnuć kilka wniosków. Wi-
dzimy, że Krzysztof zajmował się gospodarowaniem majątkiem rodzinnym. 
Artykułami wysłanymi do Elbląga były być może produkty leśne i  zboże 
z  dóbr grajewskich. Fakt, że Grajewski zakupił w  Elblągu towary z  myślą 
o handlu nimi z Cesarstwem Rosyjskim świadczy, że Krzysztof bynajmniej nie 
wstydził się działalności kupieckiej. Jaka była przyczyna rekwizycji towarów, 
nie wiadomo na pewno – może był to tylko pretekst? Być może prawdą było 
twierdzenie o  próbie uniknięcia cła; możliwe też, że w  istniejącej wówczas 
napiętej sytuacji politycznej, na granicy Grajewski został uznany za szpiega. 
 Z pewnością Krzysztof nie był graczem politycznym, który mógłby na-
mawiać Iwana Groźnego do prób uzyskania tronu polskiego. Zapewne nie 
był też polskim agentem mającym za zadanie szpiegowanie moskiewskich 
przygotowań wojennych. Nie mógł być też pośrednikiem między jakimś 
stronnictwem promoskiewskim w Polsce, skoro takiego stronnictwa nie było. 
 Z  drugiej strony towary Krzysztofa, mimo jego deklaracji, nie mogły 
przecież stanowić łakomego kąska dla cara. Mowa jest też o  jakichś doku-
mentach, jakoby zawierających warunki Iwana w  kwestii przyjęcia korony 
polskiej. Wskazywało by to na sprytny manewr cara, mianowicie próbę 
rozbicia jedności politycznej Korony i  Litwy przez wskazanie tej drugiej, 
że Iwan jest w  porozumieniu z  Polakami. W  ten sposób car bez kosztów 
własnych wywoływał zamieszanie i  nerwowość w  polityce między możny-
mi litewskimi i sejmem polskim. Krzysztof Grajewski stał się przypadkową 
ofiarą międzynarodowej polityki polsko-litewsko-moskiewskiej. 
 Fakt zajmowania się przez Krzysztofa wspólnym majątkiem jego i braci, 
a prawdopodobnie też braci stryjecznych jest dość bogato udokumentowany.67 
Potwierdza to też wzmianka zawarta w liście Krzysztofa do Iwana Kopcia.68 
 Zapewne on to miał prawo połowu w jeziorach rajgrodzkich, jako wła-
ściciel wsi Zawady w Prusach (ob. wieś Zawady-Tworki).69 
 Krzysztof Grajewski aktem z  dnia 3 listopada 1568 roku przekazał 
swoją część ojcowizny bratu Piotrowi.70 

67 MK 96, k. 327-329v; MK 96, k. 376-376v; MK 99, k. 411-411v; MK 100, k. 136v-137, 199-199v; 
MK 109, k. 358. W niektórych sprawach majątkowych występował również z braćmi: MK 108, k. 
131-132 i braćmi stryjecznymi: MK 100, k. 297v-298.

68 J. Maroszek, Pogranicze, s. 451.
69 J. Wiśniewski, Grajewo, s. 218, przyp. 856.
70 J. Maroszek. Pogranicze, s. 450.



 

171

Można zaryzykować hipotezę, że Krzysztof miał raczej zmysł handlowy, 
a jego brat Piotr zajmował się polityką. 
 Krzysztof pisał się z Grajewa i Karniewa.
 4.10 Jan – syn Bartłomieja (3.3), brat Piotra (4.8) i Krzysztofa (4.9).
Na skutek powtarzalności imion w rodzie Grajewskich posiadamy niejasne 
informacje o tym jego przedstawicielu – fakty z jego życia są częściowo nie 
do rozdzielenia od tych związanych z Janem Hieronimowicem (4.3). 
 Wydaje się, że to ten Jan był chorążym ziemskim wiskim w latach 1571 – 
80.71 A. Boniecki informuje: „Piotr, Krzysztof i Jan bracia. Z nich Jan, chorąży 
wiski, umarł 1580 r.”72 Z kolei J. Maroszek, cytując zeznanie Erazma Pęskiego 
w  sprawie śmierci Stanisława Chomętowskiego, spisane przed sądem królew-
skim, określa występującego tam świadka, Jana Grajewskiego, jako chorążego 
wiskiego.73 Tymczasem towarzystwo w jakim się znajdował, wskazywałoby ra-
czej na Jana Hieronimowica (4.3) – jednym z bohaterów tamtych wydarzeń był 
Bartłomiej Wlewski, mąż Anny, siostry owego Jana (4.3). Także miejsce akcji 
– wieś Mikicin, wskazuje na Jana (4.3), jako że miejscowość ta znajdowała się po 
sąsiedzku do dworu braci Grajewskich, synów Hieronima (3.1) w Smogorówce.
 Dnia 3 listopada 1568 roku Jan wraz z bratem Krzysztofem zrzekli się 
swoich dóbr na korzyść brata, Piotra.74

 4.11 Anna – córka Hieronima (3.1), siostra Marcina (4.1), Stanisława 
(4.2), Jana (4.3), Jakuba (4.4), oraz dwóch nieznanych z imienia sióstr: Bo-
ufałowej (4.12) i Jurkowskiej (4.13). 
 Anna miała dwóch mężów: pierwszym był Leonard Zielepucha z Do-
listowa; jego ojciec był dworakiem królowej Bony, a brat Paweł pełnił urząd 
chorążego bielskiego. Dnia 11 lutego 1544 roku zabezpieczono Annie wiano 
na Dolistowie, a  ona wpłaciła mężowi 250 kop groszy polskich. Na posag 
złożyli się brat Anny Stanisław Grajewski (4.2), Jan Lachowski i Bartłomiej 
Ławski. Leonard zmarł wkrótce potem, a  już w  1548 roku Anna wyszła 
powtórnie za mąż, za Bartłomieja Wlewskiego. Dnia 16 października tego 
roku Anna kwitowała męża z sumy 150 kop groszy, które miała zapisane po 
pierwszym mężu. Wlewski zmarł po 1580 roku.75 Jak dowiadujemy się z te-
stamentu Stanisława Grajewskiego (5.1), Anna miała dzieci z Bartłomiejem.76

71 ZZG 15, k. 59, 74.
72 A. Boniecki, dz. cyt. s. 36-7.
73 J. Maroszek, Jaświły, s. 151-154 oraz przyp. 479.
74 MK 101, k. 193v-194v; J. Maroszek, Pogranicze, s. 450. 
75 J. Maroszek, Jaświły, s. 57 – 58.
76 Tamże, s. 64 – 67.
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 4.12 druga córka Hieronima (3.1), nieznana z imienia, żona Boufała – 
siostra Marcina (4.1), Stanisława (4.2), Jana (4.3), Jakuba (4.4), Anny (4.11) 
oraz nieznanej z imienia trzeciej siostry, żony Jurkowskiego – (4.13).
 Wiemy o niej tylko z przekazu w testamencie Stanisława Grajewskiego 
(5.1), który zapisał jej potomkom 6 tysięcy złotych, część sumy po sprzeda-
niu Dolistowa Krzysztofowi Wiesiołowskiemu.77

 4.13 trzecia córka Hieronima (3.1), nieznana z imienia, żona Jurkow-
skiego – siostra Marcina (4.1), Stanisława (4.2), Jana (4.3), Jakuba (4.4), 
Anny (4.11) oraz nieznanej z imienia drugiej siostry, żony Boufała – (4.12).
 Jedyna informacja o niej znajduje się w testamencie Stanisława Grajew-
skiego (5.1), który także jej potomkom zapisał 6 tysięcy złotych z trzydziestu 
tysięcy uzyskanych ze sprzedaży dóbr dolistowskich.78 
 4.14 (?) Andrzej – „archidiakon krakowski, kanonik poznański i sekre-
tarz Zygmunta Augusta, umarł 1573 r.”79 W tym przypadku zapewne jest to 
pomyłka Bonieckiego; chodziło o Andrzeja Krajewskiego.80 
Przy założeniu, że Boniecki nie przekręcił nazwiska, z daty śmierci można 
zakładać, że Andrzej mógł należeć do czwartego pokolenia Grajewskich.81

 5.1 Stanisław – zm. 1626 r. Syn Marcina (4.1). Brat Jerzego (5.2), Hie-
ronima (5.3) i Jana (5.4). Zmarł bezpotomnie. 
 Stanisław wraz z braćmi pojawia się w źródłach po śmierci ojca, Mar-
cina, w 1583 roku. Kończył on spór sądowy z Anną Lewicką i  jej synami: 
Maciejem i  Janem o  zalane grunty w  Dolistowie, który rozpoczął jeszcze 
jego ojciec. Spór ten ciągnął się od przeszło 20 lat, a spowodowany był tym, 
że właściciele młyna, Lewiccy, spiętrzając wodę przed młynem zalewali łąki 
Grajewskim.82 W 1598 roku Lewiccy próbowali sprzedać swoje dobra w Do-
listowie na rzecz Mikołaja Wolskiego i  Przecława Patkowskiego za 1.700 
florenów oraz dla Krzysztofa Węża za 1.750 florenów, zamiar ten jednak 
został odwołany. Grajewskim udało się wykupić od braci Lewickich wszyst-
kie ich majętności w Dolistowie, czyli łąki i młyn nad rzeką Biebrzą. 83

77 Tamże, s. 65.
78 Patrz biogram 4.12.
79 A. Boniecki, dz. cyt. s. 36.
80 Ks. T. Glemma, Wizytacje diecezji krakowskiej z lat 1510-1570, w: Nasza Przeszłość: studia z dziejów 

Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, 1946, t. 1, s. 62-3.
81 J. Wiśniewski, Grajewo, s. 206, wzmiankuje, że Grajewskich w trzecim pokoleniu po Janie Grajew-

skim Młodszym było dziewięciu; wobec tego Andrzej byłby dziewiątym, brakującym do potwier-
dzonych wyżej Grajewskich z czwartego pokolenia.

82 LK 812-1-5, k. 4 – 4v, 5v – 6.
83 LK 812-1-5, k. 22 – 22v.
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 W  1603 roku Stanisław wraz z  braćmi występuje jako strona w  spo-
rze z Albertem (Wojciechem) Sawickim, starostą mielnickim, i Mikołajem, 
synami nieżyjącego Macieja Sawickiego kasztelana podlaskiego – tymi sa-
mymi, z którymi Marcin Grajewski (4.1) umawiał się w sprawie utrzymania 
tytułu wojskiego drohickiego. Tym razem nie chodziło jednak o urząd; spór 
dotyczył działki na terenie miasta Drohiczyna i młyna zwanego Przekop na 
tej właśnie parceli („curiola in civitate Drohiczyn atque molendino Prze-
kop”). Ponownie wszyscy czterej bracia Grajewscy występują w 1605 roku, 
przy okazji kolejnej odsłony tego sporu. Widocznie któraś ze stron (lub obie) 
zaczęły dochodzić swoich spraw pozasądowo, ponieważ zostało nałożone 
wadium w wysokości 1.000 florenów.84

 W  powyższych dokumentach bracia występują „de Graiewo et Do-
listowo”; wydaje się jednak, że mieli oni swoje dobra tylko w  tej drugiej 
miejscowości.
 Dnia 2 stycznia 1624 roku Stanisław spisał umowę z Krzysztofem Wie-
siołowskim na sprzedaż dóbr dolistowskich.85 Jeszcze w  tym samym roku 
nastąpiło wwiązanie Wiesiołowskiego w dobra dolistowskie, włącznie z pa-
tronatem kościoła w Dolistowie.86 Dnia 20 lipca 1626 roku Stanisław spisał 
testament, z którego dowiadujemy się wielu ciekawych informacji.87 W dniu 
spisania testamentu nie żył już żaden z braci Stanisława. Nie pozostawili oni 
po sobie żadnego potomstwa; stąd Stanisław zdecydował się sprzedać dwa 
lata wcześniej cały kompleks dóbr, za który otrzymał niemałą kwotę 30 tysięcy 
złotych. Sumę tę przeznaczył „synowcom swojem ciotecznem, stryjecznym” 
w nierównych działach – po 6 tysięcy potomkom każdej z trzech ciotek oraz 
po 4 tysiące członkom dalszej rodziny – potomkom Piotra, starosty wiskiego, 
synowi Bartłomieja (5.12), Jakubowi (6.1) oraz potomkom Stanisława Gra-
jewskiego (4.5) i jego żony z domu Skłodzińskiej. Być może pozostali męscy 
członkowie rodu Grajewskich byli bezdzietni (Krzysztof (4.9) i Jan (4.10)), 
oraz że testator nie zamierzał obdarować potomstwa dalszych krewnych poza 
własnymi ciotkami po kądzieli (Helena (4.6), Anna (4.7)). Pozostała część 
testamentu jest też wyrazem dbałości o sprawy nie tylko doczesne; mowa tu 
o zapisach dokonanych na dwóch wikarych kościoła dolistowskiego, księdza 

84 ZZG 30, k 51 tam mylnie data 1503, powinno być 1603 oraz k. 74 – 75 tam mylnie data 1505, 
powinno być 1605.

85 LK 812-1-5, k. 42v-43.
86 LK 812-1-5, k. 43.
87 J. Maroszek, Jaświły, s. 64-67 – tamże tekst testamentu publikowany w całości.
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w Grajewie oraz szpitale przykościelne (przytułki) w Dolistowie i Grajewie. 
Jako ostatni żyjący z  synów Marcina (4.1), Stanisław przeznaczył w  testa-
mencie pieniądze na budowę w podziemiach kościoła dolistowskiego krypty 
dla swoich dwóch braci i  siebie, oraz pewną kwotę na modlitwy za brata 
pochowanego w Warszawie. Wykonawcą testamentu był Krzysztof Wiesio-
łowski marszałek nadworny litewski, Stanisław Tarusa podkomorzy bielski, 
Krzysztof Brzozowski pisarz ziemski bielski oraz Józef Karp, sąsiad ze wsi 
Karpowicze. Po doborze wykonawców testamentu możemy też wnioskować, 
że były to osoby znane Stanisławowi, należące do tego samego kręgu po-
litycznego i  towarzyskiego.88 Stanisław zmarł krótko przed 6 października 
1626 roku, kiedy to nastąpiło otwarcie testamentu.89

 Dnia 29 lipca 1628 roku Krzysztof Wiesiołowski wykonał zapis  
4 tysięcy florenów na dwóch wikarych kościoła dolistowskiego, według woli 
Stanisława Grajewskiego.90

 5.2 Jerzy – zm. między 1605 a 1624 r. Syn Marcina (4.1), brat Stanisława 
(5.1), Hieronima (5.3) i Jana (5.4). Zmarł bezdzietnie i najprawdopodobniej 
bezżennie.
 Jerzy pojawia się w sprawach toczonych po śmierci jego ojca, najpierw 
z Lewickimi o dobra nad rzeką Biebrzą (1583 rok), potem w sprawie o usta-
lenie własności działki z młynem pod Drohiczynem (1603 rok).91

 Po raz ostatni występuje jako żyjący w aktach sprawy o parcelę z mły-
nem pod Drohiczynem z 1605 roku, o którą niedzielni bracia Grajewscy, sy-
nowie Marcina, toczyli spór z Sawickimi.92 W chwili spisywania testamentu 
przez jego brata Stanisława Jerzy już nie żył. 
 Pochowany w  krypcie kościoła w  Dolistowie razem z  bratem 
Hieronimem.93

 5.3 Hieronim – zm. między 1605 a 1624 r. (1618 r. ?).94 Syn Marcina 
4.1, brat Stanisława 5.1, Jerzego 5.2 i Jana 5.4. Zmarł bezdzietnie i najpraw-
dopodobniej bezżennie. 

88 P. Sianko, Kilka dokumentów związanych z powstaniem i organizacją najstarszej parafii w Chodorów-
ce-Poświętnem, gm. Suchowola, „Studia Podlaskie”, Białystok 2013, t. 21, s. 310 i przyp. 18.

89 J. Maroszek, Jaświły, s. 64.
90 ZZG 15, k. 597.
91 Patrz biogram Stanisława (5.1).
92 ZZG 30, k. 74-75.
93 J. Maroszek, Jaświły, s. 66.
94 J. Wiśniewski, Grajewo, s. 207, przyp. 829.
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 Hieronim, podobnie jak bracia, występuje w sprawach sądowych o ma-
jątki w Dolistowie i Drohiczynie. 
 A. Boniecki podaje, że Hieronim był poetą łacińskim.95 
 5.4 Jan – zm. między 1605 a 1624 r. Syn Marcina (4.1), brat Stanisława 
(5.1), Jerzego (5.2) i Hieronima (5.3). Zmarł bezdzietnie i najprawdopodob-
niej bezżennie.
 Prócz informacji o Janie zawartych w biogramie jego brata Jerzego (5.2), 
zachowała się wzmianka z 1567 roku, że posiadał 6 łanów na przedmieściach 
Warszawy.96

 Pochowany w kościele Bernardynów w Warszawie.97

 5.5 Piotr – zm. między 1616 i 1619 r.98 Syn Stanisława (4.5) i jego nie-
znanej z imienia pierwszej żony; brat Jana (5.6), Dobrogosta (5.13), Heleny 
(5.14), i Katarzyny (5.15). Mąż Katarzyny, córki Łukasza Górnickiego sta-
rosty tykocińskiego i wasilkowskiego. Ojciec Barbary (6.2) oraz co najmniej 
jeszcze jednego dziecka.99

 Podsędek ziemski bielski od 1616 r.100 Zapewne był także dworzaninem 
królewskim i rotmistrzem.101

 W  1601 roku Jan (5.6) przekazał Piotrowi swoją część udziału ro-
dzinnego we wsi Łubino Kościelne (ob. Łubin Kościelny).102 W 1604 roku 
Piotr z bratem rodzonym Janem dokonali rozdziału ojcowizny. Piotr wziął 
Koszewo i Zalesie w powiecie bielskim, Jan natomiast – Niewiarowo zwane 
Tatarszczyzna (ob. Niewiarowo) w powiecie bielskim przy drodze Tykocin 
– Goniądz, parcelę z młynem pod miastem Włodzimierzem, małą wieś Ko-
terkę pod Wołczynem (obecnie Koterka znajduje się w Polsce przy granicy 
z Białorusią, Wołczyn znajduje się już po białoruskiej stronie) oraz pola we 

95 A. Boniecki, dz. cyt. s. 36-7.
96 MK 100, k. 303b-303bv.
97 J. Maroszek, Jaświły, s. 66.
98 Jako żyjący po raz ostatni notowany: LK 812-1-20 k. 3v; jako zmarły notowany po raz pierwszy 

LK 812-1-3 k. 40v.
99 J. Maroszek, Jaświły, s. 65.
100 LK 812-1-20, k. 3-3v; tamże występuje jako kandydat na stanowisko podsędka, wraz z Mikołajem 

Wyszkowskim, Adamem Domanowskim i Wojciechem Brzozowskim; w kolejnym wpisie doty-
czącym jego osoby jest już tytułowany podsędkiem.

101 A. Boniecki, dz. cyt. s. 37, podając informacje o Piotrze synu Stanisława (5.11) myli go z Piotrem 
(5.5). Brak informacji w  innych materiałach o Piotrze (5.5) lub Piotrze (5.11) jako dworzaninie 
i  rotmistrzu nie pozwala niczego stwierdzać z  pewnością, jednak szansa, że funkcje te otrzymał 
Piotr (5.5) jest dużo większa.

102 LK 812-1-7, k. 36v.
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wsi Hryniewicze.103 Z kolei w 1608 roku obaj bracia wzmiankowani są jako 
posiadacze Koszewa, Zalesia, Łopieni i Wołczyna.104 Prawdopodobnie był to 
tylko skrócony i zniekształcony zapis, ponieważ Jana widzimy w posiadaniu 
Niewiarowa w 1609 roku.105 Piotr wziął więc po ojcu zwarte dobra na Pod-
lasiu; pisał się także z Koszewa.
 Piotr wzmiankowany był od 1600 roku jako mąż Katarzyny Górnickiej. 
Nie wiadomo, czy wniosła ona mężowi w posagu jakieś nieruchomości.106 S. 
Uruski podaje mylnie, że Katarzyna Górnicka była żoną Piotra syna Piotra 
(5.11), kiedy w rzeczywistości była żoną Piotra syna Stanisława.107

 W 1607 roku Łukasz, syn Łukasza Górnickiego starosty tykocińskiego 
pożyczył Piotrowi 3000 florenów.108 W 1619 roku wdowa po Piotrze otrzy-
mała wwiązanie na dobra Koszewo, Zalesie i Łubino.109

 5.6 Jan – zm. po 1609 r.110 Syn Stanisława (4.5) i jego nieznanej z imie-
nia pierwszej żony, brat Piotra (5.5), Dobrogosta (5.13), Heleny (5.14), i Ka-
tarzyny (5.15). Nie wiadomo nic o jego żonie i dzieciach. 
 Jan jest notowany w źródłach od 1600 do 1609 roku i występuje głów-
nie w sprawach majątkowych ze swoim bratem. W 1601 roku cedował swo-
je prawa do udziału we wsi Łubino Kościelne bratu. Równocześnie oddał 
sporny grunt przy granicy pól Tytusa Kocięckiego w Łubinie Aleksandrowi 
Rokickiemu.111 W 1604 roku nastąpił opisany w biogramie Piotra (5.5) po-
dział dóbr po ojcu. Dział Jana obejmował włości daleko od siebie położone, 
zarówno na Podlasiu (Niewiarowo) jak też na obszarze Wielkiego Księstwa 
Litewskiego (stosunkowo blisko granicy z Podlasiem: wieś Koterkę i ziemię 
w Horodnianach, jak też daleko na wschodzie, parcelę z młynem pod mia-
stem Włodzimierzem). W 1606 roku Jan kwitował zwrot długu przez Jana 
Paczka, szlachcica z powiatu sieradzkiego.112

 Jan pisał się z Niewiarowa Tatarszczyzny.

103 LK 812-1-3, k. 5; LK 812-1-8, k.7-7v.
104 LK 812-1-8, k. 83.
105 LK 812-1-9, k. 20.
106 LK 812-1-7, k. 5v. Posag Katarzyny miał wynosić 2300 złotych polskich (W. Jarmolik, To dopiero 

rodzina. Łukasz Górnicki mógłby być dumny ze swoich dzieci, „Kurier Poranny” z dn. 26.10.2013 r.). 
107 S. Uruski, dz. cyt. s. 358.
108 LK 812-1-3, k. 7-7v.
109 LK 812-1-3, k. 40v.
110 LK 812-1-9, k. 20.
111 LK 812-1-7, k. 36v.
112 LK 812-1-3, k. 6v-7.
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 5.7 Stanisław – zm. 1618 r., syn Piotra (4.8) kasztelana zakroczymskie-
go i Jadwigi Taszyckiej, brat Andrzeja (5.8), Mikołaja (5.9), Melchiora (5.10) 
i Piotra (5.11). Ojciec Jana (6.4), Aleksandra (6.5), Stanisława (6.6) i Izabeli 
(6.7). Od 1616 roku pełnił urząd starosty wiskiego.
 Pierwsze informacje o Stanisławie zawierają materiały dotyczące spra-
wy śmierci jego ojca, zamordowanego przez Andrzeja Iłowskiego. Stanisław 
był wtedy wraz z  braćmi pozywającym Iłowskiego przed sąd królewski na 
sejmie roku 1582.113 
 Być może to ten ze Stanisławów Grajewskich, dnia 30 kwietnia 1589 r., 
otrzymał od królowej Anny Jagiellonki wójtostwa tajeńskie i nowowiejskie 
w  starostwie rajgrodzkim, co następnie zostało zatwierdzone przez króla 
Zygmunta III dnia 28 stycznia 1591 r.114

 Kolejne wiadomości o  Stanisławie przynosi dopiero rok 1616, kiedy 
to został starostą wiskim. Około tego czasu miał też brać udział w komisji 
granicznej działającej na granicy z Prusami Książęcymi.115 
Rozwijającą się karierę przerwała śmierć Stanisława w 1618 roku, co z pew-
nością znacznie osłabiło polityczną pozycję Grajewskich.116 
Stanisław pisał się z Grajewa, ale posiadał też razem z braćmi ziemię w Pru-
sach, w Wiśniewku.117

 5.8 Andrzej – zm. po 1611 r.; syn Piotra (4.8), kasztelana zakroczym-
skiego i Jadwigi Taszyckiej, brat Stanisława (5.7), Mikołaja (5.9), Melchiora 
(5.10) i Piotra (5.11). Mąż Heleny Zbierzchowskiej, ojciec Jana (6.3).
 Występuje wraz z braćmi na procesie dotyczącym okoliczności zabój-
stwa ojca, Piotra (4.8). Dziedziczył na Grabowie. Według S. Uruskiego miał 
za żonę Helenę Zbierzchowską, z którą miał syna Jana (6.3).118

  K. Niesiecki odnotował pod rokiem 1609 braci Jędrzeja i  Stanisława; 
z pewnością wpis ten dotyczy Andrzeja (5.8) i Stanisława (5.7).119

W 1611 roku Andrzej z braćmi: Stanisławem, Mikołajem i Piotrem zawarli 
układ z Gołkowskim w sprawie Grajewa.120 

113 A. Boniecki, dz. cyt. s. 36-7.
114 MK 136, k. 103-103v; Sumariusz Metryki Koronnej. Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskie-

go, t. 5, nr 96, s. 60.
115 K. Niesiecki, dz. cyt. s. 273.
116 A. Boniecki, dz. cyt. s. 37.
117 Ibidem.
118 S. Uruski, dz. cyt. s. 358.
119 K. Niesiecki, dz. cyt. s. 273.
120 A. Boniecki, dz. cyt. s. 37.
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 5.9 Mikołaj – zm. po 1612 r.; syn Piotra (4.8) kasztelana zakroczym-
skiego i Jadwigi Taszyckiej, brat Stanisława (5.7), Andrzeja (5.8), Melchiora 
(5.10) i Piotra (5.11).
 Mikołaj pojawia się w źródłach wraz z pozostałymi braćmi w procesie 
przeciwko Andrzejowi Iłowskiemu.
 „Mikołaj, pułkownik wojsk koronnych, dzielnie walczył w  Inflantach 
1601 i 1605 r., a następnie w Moskwie i do rokoszu wojskowego 1612 r. nie 
chciał należeć.”121

  5.10 Melchior – zm. 1582 (?). Syn Piotra (4.8) kasztelana zakroczym-
skiego i Jadwigi Taszyckiej, brat Stanisława (5.7), Andrzeja (5.8), Mikołaja 
(5.9) i Piotra (5.11).
 Poza jego wystąpieniem w  sprawie przeciwko Iłowskiemu, jest znany 
tylko z  jednego wydarzenia, które zapewne doprowadziło do jego śmierci: 
„Melchior napadł, zranił i  zrabował 1582 r. Harszlana Caramanti, Turka 
z Konstantynopola i król nakazał rajcom lwowskim wymierzyć temu ostat-
niemu – sprawiedliwość”.122

 5.11 Piotr – syn Piotra (4.8) kasztelana zakroczymskiego i Jadwigi Taszyc-
kiej, brat Stanisława (5.7), Andrzeja (5.8), Mikołaja (5.9) i Melchiora (5.10).
 A. Boniecki napisał o  nim: „Piotr syn Piotra, dworzanin królewski 
i  dowódca piechoty królewskiej 1608 r., rotmistrz królewski 1611 r., na-
stępnie podsędek bielski, umarł 1619. Żona jego Katarzyna Górnicka, córka 
Łukasza, starosty tykocińskiego.”123 Wszystkie te informacje mogą dotyczyć 
Piotra Stanisławowica (5.5), a nie Piotra (5.11); pewne jest to do posiadania 
urzędu podsędka bielskiego i  kwestii ślubu z  Górnicką. Za Bonieckim te 
same informacje przeszły do literatury.124 
 5.12 Bartłomiej – prawdopodobnie drugi syn Jakuba (4.4), brat Jana 
(5.19); miał być ojcem Jakuba (6.1). Pierwsze źródło wiadomości o nim to 
dokument rozsądzający sprawę wójtostwa w Goniądzu.125 Kolejne informa-
cje pochodzą z testamentów: Stanisława (5.1), gdzie można przyjąć z formy 
zapisu, że Bartłomiej jeszcze wtedy żył;126 oraz Justyny (5.20).127

121 S. Uruski, dz. cyt. s. 358.
122 A. Boniecki, dz. cyt. s. 37.
123 Ibidem.
124 S. Uruski, dz. cyt. s. 358; J. Wiśniewski, Grajewo, s. 207 przyp. 829.
125 Patrz biogram Justyny (5.20).
126 J. Maroszek, Jaświły, s. 65.
127 Patrz biogram Justyny (5.20).
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 5.13 Dobrogost – syn Stanisława (4.5) i jego drugiej żony, primo voto 
Skłodzińskiej, brat Piotra (5.5), Jana (5.6), Heleny (5.14), i Katarzyny (5.15). 
 Dnia 31 grudnia 1588 roku zostało potwierdzone zeznanie Dobrogosta, 
w którym oświadczał on, że następnego dnia spłaci dług w wysokości 250 
złotych, który ma wobec Kaspra Kłodzińskiego, starosty błońskiego.128

 Kolejna informacja o nim pojawia się w pracy S. Uruskiego, gdzie wy-
stępuje jako brat Piotra (5.5) i Jana (5.6) pod rokiem 1593.129 Wiadomość ta 
została zapewne zaczerpnięta z dzieła A. Bonieckiego.130 
 5.14 Helena – córka Stanisława (4.5), siostra Piotra (5.5), Jana (5.6), 
Dobrogosta (5.13), Katarzyny (5.15). Nie wiadomo, czy jej matką była 
pierwsza czy druga żona Stanisława. Być może dostała imię po babce, Hele-
nie żonie Stanisława (3.2) lub ciotce, Helenie (4.6). Helena została tylko raz 
wymieniona w spisie dzieci Stanisława (4.5), poza tym nie ma o niej innych 
informacji.131

 5.15 Katarzyna – córka Stanisława (4.5), siostra Piotra (5.5), Jana (5.6), 
Dobrogosta (5.13), Heleny (5.14). Nie wiadomo czy była córką pierwszej czy 
drugiej żony Stanisława.
 Podobnie jak jej siostra Helena, wzmiankowana jest tylko raz, w  tym 
samym źródle (patrz biogram Heleny (4.14)).
 5.16 Jakub; 5.17 Jan; 5.18 Stanisław – prawdopodobnie synowie Sta-
nisława (4.2). Jedyna znana wzmianka o  nich znajduje się w  dokumencie 
omawianym przy biogramie Justyny (5.20). Wszyscy trzej żyli w czasie wy-
stawiania tegoż dokumentu, czyli 11 maja 1588 r.
 5.19 Jan – prawdopodobnie pierwszy syn Jakuba (4.4). Wspomniany 
źródłowo tylko raz, jako żyjący w 1588 roku, w wyroku do sprawy o wójto-
stwo goniądzkie.132

 5.20 Justyna – córka Jana (4.3), chorążego wiskiego. Żona Andrzeja 
Harynka. Nie posiadała braci, dlatego też po śmierci jej ojca przypadające na 
nią wójtostwo goniądzkie zostało przejęte przez Walentego Niewiarowskie-
go za odszkodowaniem. Prócz Justyny pieniądze mieli otrzymać jej bracia 
stryjeczni Jakub (5,16), Jan (5.17) i Stanisław (5.18), synowie zmarłego Sta-
nisława (4.2); Jan (5.19) i Bartłomiej (5.12), synowie zmarłego Jakuba (4.4) 

128 MK 135, k. 377v-378.
129 S. Uruski, dz. cyt. s. 358.
130 A. Boniecki, dz. cyt. s. 37-8.
131 A. Boniecki, dz. cyt. s. 37-8.
132 Patrz biogram Justyny (5.20).
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i bracia prastryjeczni po Stanisławie (4.5) – Piotr (5.5), Jan (5.6) i Dobrogost 
(5.13).133 Niewiarowski miał im zapłacić łącznie równowartość sum zastaw-
nych lub wyceny komisarycznej.134 Cała ta sprawa dobrze ilustruje już stan 
rozdrobnienia i rodziny Grajewskich, i ich majątku.
 6.1 Jakub – zm. 1637 r.135 Syn Bartłomieja (5.12). Żonaty z Aleksandrą 
Kurzeniecką, miał syna Jakuba Marcina (7.1) oraz prawdopodobnie drugiego 
syna, Jana Władysława (7.2).
 Mocą testamentu Stanisława (5.1), w  1626 roku otrzymał 4 tysiące 
złotych.136

 Sprawował urząd podkomorzego wiskiego od 1632 roku.137 Pełnił też 
funkcję sędziego w Trybunale Koronnym w Lublinie.138

 Zapewne posiadał nadziały w dobrach grajewskich oraz, być może, ca-
łość dóbr Koszewo, które następnie odziedziczył jego syn.139 W 1632 roku 
Jakub miał wykupić od jakiegoś Lasockiego części Sobieni (ob. jest kilka wsi 
o tej nazwie), Zębrzykowa (ob. Stary lub Nowy Zambrzyków) i Szymanie-
wic (ob. Szymanowice Duże lub Małe), wsi mazowieckich.140

 6.2 Barbara – jedyne znane z imienia dziecko Piotra (5.5) i Katarzyny, 
córki Łukasza Górnickiego.
 Barbara wzmiankowana jest pod rokiem 1628 jako żona Jana Karpia, 
syna Józefa Karpia z Wólki Pietkowskiej, kiedy ten zapisał jej na dożywocie 
swoją dzierżawę w Wólce Pietkowskiej.141

 6.3 Jan – syn Andrzeja (5.8) i Heleny z domu Zbierzchowskiej. Jedyna 
informacja o jego istnieniu znajduje się u S. Uruskiego.142 
 6.4 Jan – syn Stanisława (5.7).143 Być może to do niego odnosi się la-
koniczna wzmianka z 1647 roku, tytułująca bliżej nieokreślonego Jana Gra-
jewskiego cześnikiem wołyńskim.144

133 Wszyscy oni pozostawali w niedziale. W 1553 lub 1554 roku ze wspólnoty majątkowej wyodrębnił 
się Marcin (4.1), a w 1570 roku – Piotr (4.8) z braćmi. Pozostali więc w niedziale: Stanisław (4.2), 
Jan (4.3), Jakub (4.4) i Stanisław (4.5). 

134 MK 134, k.384v-385.
135 J. Wiśniewski, Grajewo, s. 207, przyp. 829.
136 J. Maroszek, Jaświły, s. 65.
137 A. Boniecki, dz. cyt. s. 38.
138 J. Wiśniewski, Grajewo, s. 207, przyp. 829.
139 LK 812-1-23, k. 14v.
140 A. Boniecki, dz. cyt. s. 38.
141 LK 812-1-3, k. 65.
142 S. Uruski, dz. cyt. s. 358.
143 Ibidem.
144 ZZG 15, k. 276.
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 6.5 Aleksander – syn Stanisława (5.7). Jego żoną była Marianna, córka 
Stanisława Wyszkowskiego z Rybaków. 
 W roku 1642 Aleksander jest odnotowany jako dający w wianie 3000 
florenów Mariannie Wyszkowskiej.145 Wystąpił on jeszcze raz, w aktach zam-
kowych wąsoskich, w 1646 toku, co zostało odnotowane w aktach zamko-
wych goniądzkich w 1668 roku, jednak nie wiadomo w jakim charakterze.146

 6.6 Stanisław; 6.7 Izabela – dzieci Stanisława (5.7). Oboje są znani 
tylko z jednej wzmianki.147

 7.1 Jakub Marcin (Marcyan) – zm. między 1687 a 1690 rokiem.148 Syn 
Jakuba (6.1) i Aleksandry Kurzenieckiej, mąż Justyny Opackiej, ojciec Zyg-
munta (8.1), Kazimierza (8.2), Jerzego (8.3), Izabelli (8.4) i Barbary (8.5).
 Jakub Marcin pełnił, podobnie jak ojciec, urząd podkomorzego wiskie-
go, pierwszy raz z tym tytułem występuje w 1678 roku.149 Tytuł ten utrzymał 
zapewne do śmierci.150

 Prócz tego, jak kilku innych Grajewskich, pełnił funkcję publiczną w po-
staci posłowania na sejmy; jak podaje J. Wiśniewski, czynił to aż siedem razy.151 
Z sejmu w roku 1678 miał być deputowanym do trybunału fiskalnego.152

 Jakub Marcin sprawnie zarządzał swoim majątkiem. W 1670 roku pisał 
się z  odziedziczonego po ojcu Grajewa i  Koszewa.153 W  1681 roku został 
wspomniany jako posiadacz Grajewa i  Jasionówki.154 Sześć lat później no-
towany jest również jako właściciel części Osowca, a w 1690 – Kramkówki. 
155 Przed 1663 r. Jakub kupił wieś Wierzbowo, które weszło następnie do 
dóbr Grajewo.156 Miał też w  roku 1676 nieruchomości we wsi Bęćkowo, 
kilka kilometrów na zachód od Grajewa. Intensywne powiększanie swoich 

145 ZZG 20, k. 463.
146 LK 812-1-23, k. 5.
147 S. Uruski, dz. cyt. s. 358.
148 W  1687 roku występuje jeszcze jako żyjący (LK 812-1-25, k. 14v); jako zmarły w  dokumencie 

z 1690 r. (LK 812-1-25, k. 38). Błędnie więc J. Wiśniewski wspomina o nim jako zmarłym w 1692 
r. ( J. Wiśniewski, Grajewo, s. 206-7, przyp. 626).

149 S. Uruski, dz. cyt. s. 358. W  źródłach Jakub Marcin pojawia się w  tym tytułem w  1681 r. (LK, 
812-1-24, k. 10.

150 LK, 812-1-25, k. 38. S. Uruski, dz. cyt. s. 358 mylnie twierdzi, że podkomorzym był do 1685 roku.
151 J. Wilczewski, Grajewo, s. 206-7, przyp. 626.
152 K. Niesiecki, dz. cyt. s. 273. Autor herbarza używa odmianki imienia w formie Marcyan.
153 LK, 812-1-23, k. 14v, 17.
154 LK, 812-1-24, k. 10.
155 LK 812-1-25, k. 17Av; k. 38. Zapewne chodziło o te same pola, leżące w obu wsiach.
156 J. Wiśniewski, Grajewo, s. 155, przyp. 629.
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nieruchomości miało z pewnością swoje źródło w sytuacji politycznej regio-
nu i  państwa – wschodnie Mazowsze i  północne Podlasie zostało mocno 
zniszczone i wyludnione w czasie wojen z lat 50-tych XVII wieku.157

 W czasie potopu szwedzkiego Grajewo zostało spalone; dwie dekady później 
z całego miasta pogłówne zapłaciło tylko 41 osób.158 Jakub Marcin wykupował 
też prawa własności od innych Grajewskich w  samym Grajewie, z pewnością 
po atrakcyjnych cenach, zważywszy na zubożenie wynikające z wojen i pożarów 
im towarzyszących. Dzięki temu pod koniec życia stał się właścicielem prawie 
całego Grajewa, co pozwoliło na nowe rozplanowanie miasta i jego odbudowę.
 Żoną Jakuba Marcina była Justyna „de Minsk”, córka Zygmunta Opac-
kiego (tytularnego) wojewody dorpackiego. Ślub miał miejsce przed lub 
w 1670 roku.159 
 7.2 Jan Władysław – mąż Anny Oziembłowskiej, ojciec Marianny (8.6) 
i Konstancji (8.7). 
 Być może Jakub (6.1) miał też drugiego syna, Jana Władysława, jako pod-
czaszego wiskiego wspomnianego w 1685 roku. Przesłanką do tego twierdzenia 
jest posiadanie przez niego tytułu ziemskiego, co było możliwe tylko dla bardziej 
zamożnych z rodu Grajewskich. Inną poszlaką może być dwuimienność – może 
tak samo jak Jakub Marcin, Jan otrzymał na chrzcie dwa imiona? Zgadza się 
także okres działalności Jana Władysława jako syna Jakuba (6.1). 
 Jan Władysław nie żył już w 1697 roku.160 
 8.1 Zygmunt – zm. w 1705 lub 1706 r.161 Najstarszy syn Jakuba Mar-
cina (7.1) i Justyny Opackiej. Mąż Felicjanny Chaleckiej, ojciec Jakuba (9.1) 
i Izabelli (9.2).
 Tak jak ojciec i  dziad, posiadał urząd podkomorzego ziemskiego wi-
skiego (nominacja 22 listopada 1703 roku).162 Był też rotmistrzem powiatu 
radziłowskiego. W 1697 roku wraz z braćmi podpisał się pod elekcją Augu-
sta II na króla Polski.163

157 Tamże, s. 237-8.
158 Tamże, s. 238.
159 LK, 812-1-23, k. 26; LK, 812-1-25, k. 38; S. Uruski, dz. cyt. s. 358.
160 LK 812-1-27, k. 11v.
161 W 1705 roku po raz ostatni wzmiankowany jako żyjący, w 1706 roku wdowa po nim wyszła za 

mąż powtórnie. LK, 812-1-26, k. 56, 58.
162 Oblata nominacji z 30 listopada 1704 r. w LK, 812-1-26, k. 55. Urząd ten otrzymał po śmierci 

Wieńczysława Szczuki z nominacji Augusta II.
163 A. Boniecki, dz. cyt. s. 38.
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 Zygmunt występuje jako właściciel większości dóbr po ojcu: Grajewa 
i  Jasionówki (od 1695 r.),164 Koszewa (od 1696 r.),165 Konopek i  Miruci 
(od 1699 r.).166 Zapewne to on miał zastawić swoje nieruchomości we wsi 
Sarnów Kuczyńskim, skoro wdowa po nim oddała im Sarnów, Laskowiec 
i Korczew.167 
 W 1692 roku miało dojść do podziału majątku Grajewskich – „synowie 
Jakuba Marcina (7.1) wzięli dobra na Podlasiu ( Jasionówkę i inne) a Graje-
wo otrzymała córka Barbara (8.5), żona Kazimierza Stanisława Tallen-Wil-
czewskiego, z rodziny pomorskiej, która zajęła miejsce Grajewskich i w ciągu 
XVIII i pocz. XIX w. trzęsła tą częścią Mazowsza, zajmując stanowiska kasz-
telanów, podkomorzych, chorążych itd.”168

 Zastanawia decyzja podjęta przez Grajewskich – oddali oni zwarty kom-
pleks dóbr złożony z miasta Grajewa i kilku okolicznych wsi powstałych na 
terenie pierwotnego nadania, powiększonego o zakup części sąsiednich wsi 
siostrze, łamiąc ponad 200-letnią zasadę przekazywania dóbr Grajewskich 
w  linii męskiej. Czy spowodowane to było próbą utrzymania się Grajew-
skich wśród wyższej warstwy szlachty mazowieckiej, uzyskaniem wpływów 
politycznych czy może szansą powiększenia majątków na innych obszarach? 
 W 1696 roku Zygmunt z bratem Kazimierzem występowali w sporze 
z  Władysławem Danowskim miecznikiem latyczowskim o  granice wsi – 
Koszewa Grajewskich i Nowosadów – Danowskiego. Założono wadium na 
4.000 florenów, które następnie, za obopólną zgodą, zostało zniesione.169

 W 1697 roku Zygmunt podpisał się pod elekcją Augusta elektora sa-
skiego na króla Polski.170

 Zygmunt od 1699 roku występuje jako mąż Felicjanny (Szczęsnej), cór-
ki Jakuba Chaleckiego łowczego podlaskiego. Felicjanna wniosła w posagu 
wieś Bartków.171 Po śmierci Zygmunta Felicjanna wyszła powtórnie za mąż 
w 1706 roku, za Stanisława Lewickiego.172

164 LK 812-1-26, k.1. 
165 LK 812-1-26, k.12.
166 LK 812-1-26, k. 33.
167 Obecnie Laskowice, Korczew, Sarnów – wieś niezidentyfikowana. A. Boniecki, dz. cyt. s. 38.
168 J. Wiśniewski, Grajewo, s. 207, przyp. 829.
169 LK, 812-1-26, k. 12v–13.
170 A. Boniecki, dz. cyt. s. 38.
171 LK, 812-1-26, k. 33.
172 LK, 812-1-26, k. 58. A. Boniecki, dz. cyt. s. 38, mylnie opisuje ten fakt pod rokiem 1710.
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 8.2 Kazimierz – zm. po 1697 r. Drugi syn Jakuba Marcina (7.1) i Ju-
styny Opackiej, brat Zygmunta (8.1), Jerzego (8.3), Izabelli (8.4) i Barbary 
(8.5). Ojciec Kazimierza (9.3), Michała (9.4) i Stanisława (9.5).173

 Kazimierz Grajewski występuje z bratem Zygmuntem jako współwła-
ściciel Jasionówki, Grajewa, Kramkówki i Osowca w 1690 r.174

Kazimierz wraz z bratem Zygmuntem prowadził w 1696 roku spór sądowy 
o granice między wsią grajewskich – Koszewem i osadą Nowosady Włady-
sława Danowskiego.175 Rok później podpisał się wraz z braćmi pod elekcją 
Augusta II.176 
 8.3 Jerzy – miał być synem Jakuba Marcina (7.1) i  Justyny Opackiej, 
bratem Zygmunta (8.1), Kazimierza (8.2), Izabelli (8.4) i Barbary (8.5).
 Jerzy wspomniany jest tylko raz pod rokiem 1697, kiedy wraz z braćmi 
miał podpisać się pod wyborem Augusta II Mocnego na tron polski.177

 8.4 Izabella – córka Jakuba Marcina (7.1) i  Justyny Opackiej, siostra 
Zygmunta (8.1), Kazimierza (8.2), Jerzego (8.3), i Barbary (8.5).
 O Izabelli dowiadujemy się przy okazji jej wyjścia za mąż za Antoniego 
Skarbka Kiełczewskiego, co miało mieć miejsce w 1699 roku.178

 8.5 Barbara – córka Jakuba Marcina (7.1) i  Justyny Opackiej, siostra 
Zygmunta (8.1), Kazimierza (8.2), Jerzego (8.3), i Izabelli (8.4). 
 Barbara jest poświadczona źródłowo jako żona Stanisława Wilczew-
skiego w 1700 roku.179 W posagu od braci otrzymała prawa do całości ich 
udziałów w dobrach grajewskich – mieście Grajewo, wsi Mirucie (ob. Mie-
rucie), Konopki oraz sąsiednich,180 w  których mieli większe lub mniejsze 

173 S. Uruski, dz. cyt. s. 358.
174 LK, 812-1-25, k. 38.
175 LK, 812-1-26, k. 12v – 13.
176 A. Boniecki, dz. cyt. s. 38.
177 Ibidem.
178 Tamże.
179 LK 812-1-26, k. 36v. Opracowania podają datę ślubu na 1692 rok; prawdopodobnie za Jerzym 

Wiśniewskim: „W wyniku działu dóbr po 1692 r. synowie wzięli dobra na Podlasiu ( Jasionówkę 
i  inne) a  Grajewo otrzymała córka (imienia nie ustaliłem), żona Stanisława-Kazimierza Tallen-
-Wiśniewskiego”. J. Wiśniewski, Grajewo, s. 207, przyp. 829. Niestety nie udało mi się odnaleźć 
innych materiałów źródłowych, precyzujących datę ślubu Grajewskiej i Wilczewskiego.

180 Red. F. Sulimierski, Słownik geograficzny, s. 791, hasło „Grajewo”: „Dobra Grajewo składają się 
z folwarku Grajewo, Konopki, nomenklatur: Sokoły, Tatary, Kosiorowo, Daniówko, Uścianki, osady 
młyńskiej Cuder … morgów 4362. Nie wiadomo, na ile kompleks ten został powiększony przez 
Wilczewskich, z pewnością jednak duża jego część dostała się w ich posiadanie wraz z ręką Barbary 
Grajewskiej.
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udziały.181 Tym samym gniazdo rodzinne Grajewskich po ponad dwóch 
wiekach przeszło w ręce rodu Wilczewskich.
 8.6 Marianna – córka Jana Władysława (7.2) i Anny Oziembłowskiej. 
Jedyna wzmianka o  niej figuruje pod 1706 rokiem, kiedy jest wymieniona 
jako nieletnia po zmarłym Janie Władysławie (7.2).
 8.7 Konstancja – córka Jana Władysława (7.2) i Anny Oziembłowskiej. 
Jak siostra Marianna, została wymieniona jako nieletnia w 1706 roku. Być 
może to ona była żoną Józefa Żelisławskiego, dzierżawcy Zemborzyc w po-
wiecie lubelskim.182

 9.1 Jakub – syn Zygmunta (8.1) i Felicjanny Chaleckiej, brat Izabelli (9.2). 
 W 1722 roku wraz z siostrą sprzedał swoje prawa po matce do ziemi 
we wsi Bartki na rzecz Wiktoryna Kuczyńskiego,183 któremu też w  1728 
sprzedał dalszą część swojego dziedzictwa, dobra jasionowskie.184

 9.2 Izabella – córka Zygmunta (8.1) i  Felicjanny Chaleckiej, siostra 
Jakuba (9.1). Żona Józefa Ogonowskiego.
 Wraz z bratem sprzedała swoje prawa do dóbr po matce we wsi Bartki 
Wiktorynowi Kuczyńskiemu w 1722 roku.185

 9.3 Kazimierz – syn Kazimierza (8.2), brat Michała (9.4) i Stanisława (9.5).
 Informacja o istnieniu jego oraz jego braci podana jest tylko w pracy S. 
Uruskiego, gdzie Kazimierz figuruje pod 1706 rokiem.186

 9.4 Michał – syn Kazimierza (8.2), brat Kazimierza (9.3) i Stanisława (9.5).
 Patrz biogram Kazimierza (9.3).
 9.5 Stanisław – syn Kazimierza (8.2), brat Kazimierza (9.3) i Michała (9.4).
 Patrz biogram Kazimierza (9.3).

181 J. Wiśniewski, Grajewo, s. 207, przyp. 829. Patrz też biogram Zygmunta (8.1).
182 A. Boniecki, dz. cyt. s. 38.
183 A. Boniecki, dz. cyt. s. 38.
184 J. Maroszek, Jaświły, s. 178.
185 A. Boniecki, dz. cyt.s. 38.
186 S. Uruski, dz. cyt.s. 358.
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 Spis zawartości tablic genealogicznych:
1.  Tablica przedstawiająca potomków Stanisława (3.2).
2.  Tablica przedstawiająca potomków Hieronima (3.1).
3.  Tablica przedstawiająca potomków Bartłomieja (5.12).
4.  Tablica przedstawiająca potomków Jakuba Marcina (7.1).
5.  Tablica przedstawiająca potomków Bartłomieja (3.3).
 UWAGA! Tablice należy porównać z  tekstem biogramów, ponieważ 
niektóre związki rodzinne nie są potwierdzone!

Tablica 1. Uwaga do tablicy 1. Helena (5.14) i Katarzyna (5.15) córki Stanisława (4.5),  
matka – nieznana.
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Tablica 2.
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Tablica 3.

Tablica 4.
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Tablica 5.

 Opracowanie tablic: P. Sianko
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Andrzej SIKORSKI

Od napadu na klasztor do podskarbiostwa. 
Kariera rodziny Wesslów w XV–XVIII w.

Znały ich senatorskie krzesła, poważne Obojga Narodów ministeria, wojewódz-
kie urzędy, poselskie izby, trybunalskie areopagi, Marsowe place boju, publiczne 
obrady w pokoju, skutecznych mówców, biegłych praw statystów, nieustraszonych 
kawalerów, ale przy tym ozdobach Prześwietnego Domu, znały i znają kościo-
ły fundatorów, zakony dobrodziejów, podubożałe Świątynie Pańskie hojnych 
w szczodrości protektorów1.

 Nazwisko Wessel uchodzi za znane w  historii Polski, choć pobieżna 
lektura herbarzy i  literatury naukowej pokazuje, że niewiele o  tej rodzinie 
wiadomo. Fakt, że nazwisko to jest znane, spowodowane było przede wszyst-
kim zaskakującym małżeństwem Marii-Józefy Wesslówny z  królewiczem 
Konstantym Sobieskim w  początkach epoki saskiej i  zadziwiającą karierą 
podskarbiego Teodora Wessla w  końcu tej epoki, a  także spektakularny 
upadek tego ostatniego w czasach stanisławowskich. A jednak sto lat później, 
jak pisał Julian Bartoszewicz „Rodzina jedna z magnackich w dawnej Polsce, 
z Sobieskimi spokrewniona, wygasła tak cicho, już bez związków z magnatami, 
bez bogactw. Jednego z synów tego, który nam papiery dziada podskarbiego 
Teodora Wessla dostarczył, odkryliśmy przypadkiem, jakby wyspę na morzu, 
a któż dzisiaj odkrywa Radziwiłłów, Sapiehów, Tyszkiewiczów?”2. W przy-
padku Wesslów, ich zniknięcie z warstwy magnackiej było spowodowane tym, 
że nigdy nie udało się im skumulować większego majątku, ani dziedzicznego, 
ani królewszczyzn. Ich dobra rodowe leżały na północnym Mazowszu, gdzie 
brak było większych majątków i nawet rodziny, które możemy raczej zaliczyć 
do elity dygnitarsko-senatorskiej, posiadały tam niewielkie dobra w porów-
naniu z  innymi ze wschodnimi ziemiami Rzeczpospolitej, skąd wywodziło 
się najwięcej rodzin magnackich tego okresu. 
 Bliższe przyjrzenie się tej rodzinie rodzi pytanie o  jej pochodzenie, 
ze względu na cudzoziemsko brzmiące nazwisko. Okazuje się jednak, że 

1 J. F. Włocki, Przykłady z cnot, y życia Świętych Pańskich..., Kraków 1737.
2 Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda (dalej: Enc. Org.), t. XXVI, Warszawa 1867, s. 706.
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Wesslowie byli rodziną mazowiecką, chociaż autorzy herbarzy, a  za nim 
większość innych prac wywodzili ją z  Prus czy z  Węgier, a  ostatni nawet 
z Inflant. Legenda o ich pruskim pochodzeniu wzięła się niewątpliwie z po-
dobieństwa nazwiska do mało znanej rodziny pruskiej, której przedstawiciel 
był sygnatariuszem drugiego pokoju toruńskiego i stąd był znany, zwłaszcza 
po opublikowaniu go w Statucie Łaskiego. Okazuje się jednak, że nie była ona 
herbu Rogala – zachował się bowiem odcisk XV-wiecznej pieczęci: w tarczy 
herbu i  w  klejnocie znajduje się tam czapka z  pióropuszem, a  więc figury 
z  całą pewnością nie mające nic wspólnego z  rogami jelenim i  bawolim3. 
Informację o węgierskim pochodzeniu znajdujemy w XVII – i XVIII-wiecz-
nych panegirykach, łącząc Wesslów z  siedmiogrodzką rodzinę Wesselényi, 
piszącą się z Hadad, związanej w XVI i XVII w. także z Małopolską4. Herb 
tej rodziny nie miał jednak nic wspólnego z Rogalą: zawierał fokę w obroży 
na szyi, uwiązaną do pnia drzewa, nad rzeką, w której płynie ryba; rodzina 
Wesselényi używała też innych odmian herbów: (linia baronowska, a potem 
hrabiowska) z  gryfem i  z  syreną5. Podkreślmy, że jeszcze Władysław Ko-
nopczyński, piszący w pierwszej połowie XX w., uważa Teodora Wessla za 
pochodzącego z węgierskiej rodziny Wesselényich6. Dla odmiany, w ostatnio 
wydanym herbarzu szlachty ostrołęckiej autor twierdzi, nie wiadomo jednak 
na jakiej podstawie, że rodzina Wesslów pochodziła z  Inflant (zapewne ze 
względu na niemiecko brzmiące nazwisko)7.

3 Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S.J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopi-
smów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, t. IX, Lipsk 1842, s. 282. Tę 
pruską rodzinę, pochodzącą zapewne z Brandenburgii, a wygasłą najpewniej w XIX w. odnotowuje 
herbarz Siebmachera: G. A. Mülverstedt i A. M. Hildebrandt, Ausgestorbener Preussischer Adel, 
(J. Siebmachers grosses und Allgemeines Wappenbuch, t. VI, cz. 4), Norymberga 1874, s. 105, 
tabl. 76. 

4 P. S. Dunin, Kazania pogrzebne X Piotra Dunina e Societ. Jesu..., Warszawa 1700, s. 350;  
J. F. Włocki, op. cit.

5 Rysunek herbu tej rodziny można znaleźć, na przykład we współczesnym jej herbarzu Paprockiego, 
Herby rycerstwa..., s. 884 czy u  Niesieckiego, dz. cyt.s. 279. Dokładny opis wszystkich odmian 
herbu wraz z  rysunkami znajduje się w  tomie herbarza Siebmachera poświęconym Siedmiogro-
dowi: C. Reichenauer v. Reichenau, G. v. Czergheö i  O. v. Bárczay, Der Adel von Siebenbürgen  
( J. Siebmacher’s grosses und Allgemeines Wappenbuch, t. IV, cz. 12), Norymberga 1898, s. 100 oraz 
tabl. 43 i 44.

6 Patrz na przykład, W. Konopczyński, Konfederacja barska, t. I, Warszawa 1991, s. 164. To samo 
twierdzenie znajdziemy w nieopublikowanym biogramie podskarbiego Teodora Wesssla, autorstwa 
tego samego wybitnego historyka; W. Konopczyński, Teodor Wessel (biogram w materiałach redakcji 
Polskiego Słownika Biograficznego).

7 Jest to jednak typowa, amatorska praca; J. Boguski, Herbarz szlachty ostrołęckiej, Ostrołęka 2002,  
s. 16. 
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 Najstarszym znanym przodkiem rodziny był niejaki Wyszel Rogala, 
związany już w 1424 r. z dworem królewskim, a następnie w latach 1428-1429 
z księciem siewierskim Bolesławem Świdrygiełłą8. Miał już wtedy problemy 
finansowe, nie był bowiem w stanie uiścić niewielkich kwot dłużnikom, na 
co zasądził go sąd grodzki w Krakowie. Radykalną próbą rozwiązania tych 
problemów był udział, 16 kwietnia 1430 r., w głośnym w napadzie rabun-
kowym na klasztor jasnogórski (pozostali uczestnicy to Fryderyk Ostrogski, 
Jakub Nadobny z Rogowa i Jan Kuropatwa z Łańcuchowa, ale powszechnie 
za sprawców napadu uchodzą husyci)9. Ten sam Wyszel Rogala („Vissel alias 
Rogala”), piszący się z Kozolina, w pow. płońskim otrzymał 12 marca 1433 
r. w Płocku nadanie Budynina od książąt mazowieckich Siemowita V, Kazi-
mierza II i Władysława I, władających ziemią bełską10. W latach 1437-1468 
występował w  źródłach mazowieckich ten sam Wyszel Rogala, piszący się 
początkowo z Kozolina, a później z nowo nabytych wsi Dziektarzewa w pow. 
płońskim oraz z Gutarzewa w pow. niedzborskim, zmarły przed 1470 r.11. 
Jest on protoplastą rodziny Wesslów herbu Rogala, a posiadane przez nie-
go dobra w  ziemiach płockiej, zakroczymskiej, ciechanowskiej i  różańskiej 
zakreślają pole działania jego potomków przez następne 300 lat; niektóre 
z tych dóbr pozostały w ich rękach aż do 1 połowy XIX w. Synowie Rogali 
Wyszla oraz ich potomkowie stale używali już przydomku Wyszel/Wesel, 
który później przekształcony został w nazwisko Wessel. 
 Wnuk Wyszla Rogali, Jan Wyszel (zm. 1539/52) był właścicielem sześciu 
wsi na północnym Mazowszu. Jego potomkowie rozrodzili się dość znacznie 
w  późniejszych wiekach, zwłaszcza na przełomie XVI i  XVII w. Można 
wtedy wyróżnić aż 6 różnych linii tej rodziny, wywodzących się od synów 
Jana: z  Poczernina (wymarła ok. 1680 r.), z  Gutarzewa (wymarła wkrótce 
po 1678 r.), z Kozolina (wymarła przed 1642 r.), z Januszewa (wymarła po 

8 Podwody kazimierskie 1407-1432, wyd. S. Krzyżanowski, „Archiwum Komisji Historycznej”, 
11:1909–1913, s. 428.

9 J. Sperka, Nieznane fakty dotyczące napadu na klasztor Paulinów w Częstochowie w 1430 roku, w: Śre-
dniowiecze polskie i powszechne, t. I (V), Katowice 2009, s. 152-176.

10 Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 2, Dokumenty z  lat 1421-1441, wyd. S. Kuraś, Wrocław-
-Warszawa-Kraków 1963, s. 170-172, nr 453. W  XVI-wiecznym transumpcie tego zaginionego 
dokumentu imię protoplasty Wesslów zapisano w następujących formach: „Wissel”, „Vyssel”, „Wy-
ssel” i „Vysel”.

11 Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, z. 1 (Słownik historyczno-
geograficzny ziem polskich w  średniowieczu, t. III), oprac. A. Borkiewicz-Celińska, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 69, 70, 146, 270, 316.
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1635 r.), z Dziektarzewa (wymarła ok. 1852 r.) oraz linia z Luszewa, którą 
tu bliżej się zajmiemy. Wszystkie te linie pozostawały na średnioszlacheckim 
poziomie, ale sytuacja zmieniła się w początkach XVII stulecia.
 W latach 1609-1611 dwaj bracia z  linii luszewskiej, Feliks i Franciszek 
Wyszlowie (Wesslowie) wzięli udział w kampanii smoleńskiej Zygmunta III. 
Był to początek ich kariery i wyniesienia tej linii rodziny. Feliks Wessel (zm. 
1641/42) osiedlił się na odzyskanym właśnie Zadnieprzu i  otrzymał liczne 
nadania (władał tam jednym miastem i kilkunastoma wsiami), posłując na sejmy 
i osiągając urząd podkomorzego nowogrodzko-siewierskiego (1635 r.); zmarł 
jednak bezpotomnie. Franciszek Wessel (zm. 1636/37), posłował na sejmy, 
marszałkował sejmikowi płockiemu, został starostą różańskim i makowskim 
(1613 r.), a  następnie kasztelanem ciechanowskim (ok. 1618 r.), pierwszym 
senatorem w  rodzinie (113 miejsce wśród senatorów świeckich, a więc dość 
poślednie), fundował kościoły w  Dziekatrzewie i  Makowie (Mazowieckim). 
Udziałem pozostałych sześciu braci Feliksa i Franciszka nie był jednak żaden 
awans społeczny, tylko jeden z nich, Mikołaj (ok. 1538 – 1618), osiedlił się 
na Rusi Czerwonej zapoczątkował tamtejszą linię rodziny. Natomiast dwaj 
synowie kasztelana Franciszka utrzymali i umocnili pozycję rodziny.
 Wojciech Wessel (ok. 1599 – 1656), syn kasztelana ciechanowskiego 
Franciszka, należy do ważnych postaci w życiu publicznym połowy XVII w., 
choć raczej do tych zapomnianych. Brał udział w wojnach moskiewskich za 
Zygmunta III i  Władysława IV oraz w  walkach z  Turkami, zapewne pod 
Chocimiem. Był dworzaninem kolejnych królów: Zygmunta III, Władysława 
IV, Jana Kazimierza oraz królowej Ludwiki-Marii12. Posłował na sejmy, był 
starostą różańskim i  makowskim oraz tykocińskim (woj. podlaskie), ale do 
senatu nie wszedł zadowalając się jedynie dygnitariatami – urzędem chorążego 
nadwornego koronnego (1646 r.) i  krajczego koronnego (1653 r.). W  lecie 
1648 r. skompromitował się jako dowódca wojsk wystawianych przez woje-
wództwo mazowieckie i jeden z komisarzy przy regimentarzach, biorąc udział 
w wyprawie pod Piławce13. W roku 1655 Wojciech Wessel także znalazł się 

12 B. Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976, s. 8 i 101.
13 Teki Pawińskiego, nr 17. Akta sejmiku generalnego ziem księstwa mazowieckiego 1575-1777, Bi-

blioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, rkps 8334, k. 129v-130, 133-133v; J. Wimmer, Wojsko 
polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 46; Volumina Legum (dalej: VL), t. IV, wyd. J. 
Ohryzko, Petersburg 1859, s. 79; W. Rudawski, Historia polska od śmierci Władysława IV aż do podpi-
sania pokoju oliwskiego czyli dzieje panowania Jana Kazimierza od 1648 do 1660 r., wyd. W. Spasowicz, 
t. I, Petersburg 1855, s. 35; L. Kubala, Jerzy Ossoliński, t. II, Lwów 1883, s. 203.
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w centrum wydarzeń, choć trzeba przyznać, że znowu niefortunnie. Po wyjeź-
dzie króla Jana Kazimierza z Warszawy w obliczu zbliżającego się zagrożenia 
szwedzkiego, Wojciech Wessel został komendantem stolicy, mając zaledwie 
200 żołnierzy. Krajczy koronny uciekł jednak wkrótce z miasta, jeszcze przed 
nadejściem wojsk szwedzkich, przede wszystkim ze względu na to, że był oso-
bistym wrogiem ex-podkanclerzego Hieronima Radziejowskiego i obawiał się 
jego zemsty14. Wraz z żoną Marianną z Potockich (ale pochodzącej z uboższej 
linii ten senatorskiej rodziny) był fundatorem kościoła i klasztoru Karmelitów 
Bosych w Warszawie oraz Reformatów w Pułtusku. Jego dobra przeszły do 
Narzymskich, wniesione im przez jego córkę.
 Janusz Wessel (zm. 1668), drugi syna kasztelana Franciszka, był wielo-
krotnym posłem na sejmy, trzymał dwa starostwa (makowskie i ostrowskie na 
Mazowszu). Żeniąc się z  kasztelanką zakroczymską Potencjanną Grodzicką 
uzyskał duże dobra nasielskie, pozostające w rękach Wesslów do końca XVIII 
w. Będąc dworzaninem pokojowym króla Jana-Kazimierza postawał z  tym 
królem w dość bliskich stosunkach. Ze swoją chorągwią pancerną wziął udział 
w większości kampanii wojennych toczonych za panowania tego króla.
 Jednym z synów wojewody płockiego był Franciszek Wessel (ok. 1646 
– 1696). Poseł na sejmy, starosta makowski i  różański, osiągnął w  1691 r. 
krzesło wojewody mazowieckiego (25 miejsce w  senacie), awansując dość 
wysoko z pominięciem niższych kasztelanii; pełnił także, choć nie ustalono, 
kiedy, funkcję marszałka dworu królowej. Należał do ulubieńców króla Jana 
III Sobieskiego i  jego awans nie przede wszystkim z  tego, a  nie z  pozycji 
społecznej15.
 Maria-Józefa Wesslówna (ok. 1685 – 1761), była wnuczką wojewody 
płockiego Janusza, a  córką Stanisława Wessla, starosty ostrowskiego i  ró-
żańskiego i  Barbary Starhemberg (być może córki bohaterskiego obrońcy 
Wiednia w 1683 r., ale nie jest to pewne). W 1708 r. niespodziewanie dla 
opinii publicznej (i zgody rodziny Sobieskich) poślubiła królewicza Konstan-
tego Sobieskiego (1680 – 1726). Bojkotowana przez Sobieskich, po próbie 

14 S. Temberski S. T. Roczniki 1647-1656, wyd. W. Czermak, Kraków 1897 (Scriptores Rerum 
Polonicarum, t. XVI), s. 311; Rudawski, Historia polska..., s. 307-308; A. Wejnert, Starożytności 
warszawskie, t. V, Warszawa 1857, s. 243-244; J. Wegner, Warszawa w  czasie najazdu szwedz-
kiego 1655-1657, w: Polska w  okresie drugiej wojny północnej 1655-1660, t. II, Warszawa 1957,  
s. 236-237.

15 VL, t. V, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1860, s. 121, 270, 480, 481; Urzędnicy centralni i nadworni Polski 
XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, 
G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik 1992, s. 30; Niesiecki, dz. cyt.t. IX, Lipsk 1842, s. 283.
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rozwodu ze strony męża, pogodziła się z nim, a po jego śmierci osiadła w ku-
pionych dobrach Pilica w krakowskim. Po przekazaniu Pilicy ich bratankowi 
Teodorowi była rezydentką u warszawskich Sakramentek. Była powszechnie 
znaną osobistością w  Polsce czasów saskich. Można nawet stwierdzić, że 
po wymarciu Sobieskich na niej właśnie skupiło się zainteresowanie ogółu 
(i króla Augusta II, który afiszował się ze swoim uwielbieniem, aby skorzy-
stać z blasku nazwiska Sobieskich)16.
 Bracia Marii-Józefy, a  byli to starosta ostrowski Jan-Józef (ok. 1673 
– 1749), kasztelan warszawski Wojciech (1679 – 1758/60) i kasztelan zakro-
czymski Franciszek (ok. 1686 – 1724), nie odznaczyli się niczym szczególnym. 
O  tym Wojciechu Marcin Matuszewicz w  swoich pamiętnikach pisze, że 
były kasztelan warszawski Wessel pod koniec życia stracił cały swój majątek 
i inni panowie przekazywali mu kilkusetzłotowe jałmużny na życie17. Infor-
macja ta znajduje potwierdzenie w innych współczesnych źródłach. W liście 
do podskarbiego nadwornego litewskiego Józefa Sapiehy z 1739 r. prosi o 50 
czerwonych złotych na kilka tygodni, a hetmana wielkiego koronnego Jana-
-Klemensa Branickiego w  1752 r. o  wsparcie i  o  wyrobienie jakiejkolwiek 
królewszczyzny. Z okazji wyjazdu na sesję Trybunału Koronnego w Piotrko-
wie prosi „o parę szkapin do podróży”, bo ich nie ma!18 O pieniądze uprasza 
też ciągle oficjalistów dóbr podskarbiego Józefa Sapiehy i zaufanych swojej 
siostry Sobieskiej19. Jedyną wartą szerszej wzmianki osobą był kolejny brat 
Sobieskiej, Adam-Augustyn (ok. 1678 – 1735), senator duchowny, bo biskup 
inflancki (1724 r.) i kamieniecki (1733 r.), autor licznych dzieł ascetycznych 
i fundator kościołów20.

16 A. Sikorski, Maria-Józefa z  Wesslów, żona królewicza Konstantego Sobieskiego, „Rocznik Polskiego 
Towarzystwa Heraldycznego”, t. IV Nowej Serii (XV) Warszawa 1999, s. 189-201; J. Dumanowski, 
A. Sikorski, Sobieska Maria-Józefa z Wesslów, w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. XXXIX, 
Warszawa-Kraków 1999-2000, s. 476-479.

17 M. Matuszewicz Marcin, Diariusz życia mego, oprac. Bohdan Królikowski, t. I-II, Warszawa 1986, 
s. 141.

18 Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: GAD), Archiwum Roskie. Korespondencja (dalej: ARK), 
sygn. LVIII/48, s. 59-62; Listy różnych osób z lat 1662-1805, m. in. biskupa Andrzeja Stanisława 
Załuskiego, Wacława Rzewuskiego, biskupa Kajetana Sołtyka, Adama Naruszewicza, Biblioteka 
Jagiellońska, rkps 4913, k. 25-26 (list nr 15).

19 AGAD, ARK, sygn. XXXIII/46, s. 1-4; Korespondencja różnych osób z rodziny Załuskich, Biblio-
teka Narodowa, rkps III.3219, k. 106-107v.

20 Słownik polskich teologów katolickich, t. IV, S-Ż, pod red. H. E. Wyczawskiego, Warszawa 1983,  
s. 408-409; K. R. Prokop, Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności, Biały Dunajec-
-Ostróg 2007, s. 269-278.
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 Teodor Wesel (1724 – 1791), syn kasztelana warszawskiego Wojciecha, 
był jedną z  najbardziej znanych postaci polskiej sceny politycznej drugiej 
połowy XVIII w. Uczestnik wojny o  sukcesję austriacką w  armii francu-
skiej, generał lejtnant wojsk koronnych, później dzięki ciotce Marii-Józefie 
właściciel majątku w Małopolsce („hrabstwo” pilickie), żonaty koniuszanką 
koronną Konstancją Wielopolską, przyłączył się do stronnictwa jej wuja, 
marszałka nadwornego koronnego Jerzego Mniszcha. Posiadacz kilku sta-
rostw i tenut (wschowskie w Wielkopolsce, różańskie oraz lipnickie i szyc-
kie w  Małopolsce), od 1759 r. wojewoda łęczycki (10 miejsce w  senacie), 
a  wreszcie ku zaskoczeniu wszystkich podskarbi wielki korony od 1761 r. 
Powszechnie znienawidzony za wielokrotną redukcję zepsutego pieniądza 
i  za fiskalizm (i oskarżany przy tej okazji o malwersacje, ale dowodów nie 
przedstawiono)21 Teodor Wessel był też, jak ostatnio przekonywująco poka-
zała Maria Czeppe, czołową postacią końcowego okresu rządów tak zwanej 
Kamaryli Mniszcha. Po klęsce stronnictwa saskiego w czasie ostatniego bez-
królewia w latach 1763-1764 wrócił do gry jako jeden z przywódców opo-
zycji antystanisławowskiej (obok biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, 
wojewody wileńskiego Karola Radziwiłła i biskupa kijowskiego Józefa-An-
drzeja Załuskiego). Brał udział w konferencji radomskiej i  sejmie 1767/68 
r.; był więc jednym z  oszukanych przez rosyjskiego ambasadora Mikołaja 
Repnina. W początkach konfederacji barskiej traktował ją z dystansem, ale 
później zorganizował ją w krakowskim. Później należał do ścisłego kierow-
nictwa tego ruchu, organizując jej emigracyjne przywództwo, Generalność 
(choć formalnie przystąpił do konfederacji dopiero w 1771 r.). W połowie 
1772 r., wobec upadku ruchu barskiego, ukorzył się przed królem i  Rosją. 
Zmuszony został do rezygnacji z podskarbiostwa, które w 1775 r. odstąpił 
Adamowi Ponińskiemu i wycofał się całkowicie z życia publicznego. Wraz 
z  wycofaniem się ex-podskarbiego z  życia politycznego rodzina Wesslów 
znika praktycznie z kart historii; jedyną osobą publiczną w tych czasach był 
tylko szambelan Antoni Wessel, z który został posłem na Sejm Czteroletni 
(z  dziektarzewskiej linii rodziny). Na skutek olbrzymich długów podskar-
biego (głównie z  powodu finansowanie jego projektów politycznych) na 
jego dobra dziedziczne Pilicę nałożono w 1787 r. areszt. Trybunał Koronny 

21 W. Konopczyński, Polska w dobie wojny siedmioletniej, cz. 2, Kraków-Warszawa 1911, s. 189-190; 
„Wiadomości Uprzywilejowane Warszawskie” 1761, nr 37 z 16 września; J. Kitowicz, Pamiętniki, 
czyli historia polska, oprac. P. Matuszewska, Warszawa 1971, s. 86-89; Enc. Org., s. 701.
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w Lublinie dnia 1 maja 1790 r. podzielił dobra Teodora Wessla, przyznając 
je 86 wierzycielom udziały w  „massie wesslowskiej”, a  ostateczne uregulo-
wanie sprawy zapadło w  Trybunale Cywilnym w  Kaliszu w  1832 r.22 Syn 
podskarbiego, Karol Wessel (1755 – 1826), nie posiadał już żadnych dóbr 
i po 1787 r. był tylko skromnym dzierżawcą tenuty (później dóbr rządowych) 
Libertowska Wola. Linia podskarbińska wymarła na wnuku Teodora, Mi-
chale (1817 – 1893), powstańcu 1863 r. i zesłańcu.
 W przypadku Wesslów, o których pochodzeniu krąży w literaturze wiele 
nieprawdziwych stwierdzeń (patrz rozdz. III), nikt nie ma jednak wątpliwości, 
co do ich przynależności do stanu szlacheckiego. Wyjątkiem było kuriozalne 
zaliczenie Wesslów nie do szlachty, a do kuźników (bo przez kilka pokoleń byli 
właścicielami kuźni w Puszczy Różańskiej), które przytrafiło się jednemu wybit-
nemu historykowi23. Pozostaje jednak pytanie, jaka była pozycja tej rodziny wśród 
szlachty, zarówno w skali ogólnopolskiej jak i lokalnej, to jest na Mazowszu?
 Trzeba przede wszystkim stwierdzić, że ich pozycja społeczna rodziny 
Wesslów na przestrzeni sześciu stuleci, podobnie jak u  większości innych 
rodów, nie była stała. Podchodząc do rodziny jako całości trzeba stwierdzić, 
że należy wątpić, czy należeli do ogólnopolskiej elity w  jakimkolwiek czasie. 
Stefan Ciara uznał, że przynależność ogólnopolskiej elity związana była z trze-
ma czynnikami: (a) posiadaniem większej ilości królewszczyzn; (b) obsadza-
niem stanowisk obieralnych, takich jak marszałkowie Sejmu czy Trybunału 
(c) związkami małżeńskimi w  obrębie elity24. Natomiast wedle Krzysztofa 
Chłapowskiego podstawą kariery elit senatorsko-dygnitarskich było posiada-
nie królewszczyzn, zwłaszcza rozmieszczonych w  różnych województwach. 
Te królewszczyzny, oprócz przynoszenia dochodów były podstawą budowy 
własnego, dziedzicznego majątku25. Według Jarosława Dumanowskiego, awans 
do elity odbywał się w oparciu o posiadane dobra prywatne, a królewszczyzny 
służyły raczej do utrzymywania zdobytej już pozycji26.

22 H. Błażkiewicz, OFM, Pilica. Zarys dziejów miejscowości, Kraków 1992, s. 181; „Gazeta Poznańska” 
1812 nr 1 z 1 stycznia; „Gazeta Warszawska” 1832, nr 35 z 6 lutego.

23 B. Zientara, Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII wiek, Warszawa 1954 (Badania 
z Dziejów Rzemiosła i Handlu w Epoce Feudalizmu, t. I), s. 197.

24 S. Ciara, Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków 1990, passim

25 K. Chłapowski, Elita senatorsko-dygnitarska za czasów Zygmunta III i  Władysława IV, Warszawa 
1996, s. 129, 139-142.

26 J. Dumanowski, Zmiany składu szlacheckiej elity władzy z  terenu Kujaw w  XVI-XVIII wie-
ku, w: Elity mieszczańskie i  szlacheckie Prus Królewskich i  Kujaw w  XIV-XVIII wieku, pod red.  
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 Zauważmy, że rodzina Wesslów nie spełnia żadnego z wymienionych wy-
żej trzech kryteriów Ciary. Nawet jeśli będziemy rozważać samą linię z Lusze-
wa (podskarbińską) wątpliwości, co do ich przynależności do elity nie znikają. 
W początkach XVII w. miał miejsce proces wynoszenia linii podskarbińskiej 
Wesslów, w którym można zauważyć umiarkowaną akumulację królewszczyzn. 
Pierwszy senator w rodzinie, kasztelan ciechanowski Franciszek, trzymał bo-
wiem zaledwie starostwo makowskie. Z synów Franciszka Wessla więcej kró-
lewszczyzn posiadali jedynie wojewoda płocki Janusz – 3 starostwa grodowe 
(makowskie, ostrowskie i różańskie) oraz 2 tenuty (radzikowska i straszewska) 
i  krajczy koronny Wojciech – 3 starostwa grodowe (makowskie, różańskie 
i  tykocińskie). Pozostali synowie, mimo że żyli podobnie długo, jak Janusz 
i Wojciech, żadnych królewszczyzn nie otrzymali. Krajczy koronny Wojciech 
pozostawił tylko córki i  młodo zmarłego syna, a  syn Janusza – Stanisław – 
mimo, że nie zasiadł w żadnym krześle senatorskim, zgromadził 3 starostwa 
(makowskie, ostrowskie i różańskie) oraz 2 tenuty (kampinoska i straszewska). 
Jego bracia, Wojciech i Franciszek, mieli odpowiednio jedno i dwa starostwa. 
Następne pokolenia, już w  okresie saskim, zaczynają tracić królewszczyzny: 
synowie Stanisława nie mają już makowskiego, a  wnukowie – pozostałych. 
Pokolenie wnuków ma już po jednym, ale zupełnie nowym starostwie (Sta-
nisław – golubskie, a  Teodor – kolejno wschowskie i  różańskie). Widzimy 
więc, że od połowy XVII do połowy XVIII w. w rodzinie były najczęściej 3 
starostwa (makowskie, ostrowskie i różańskie), raz w jednym ręku, raz w kilku, 
a czasami 1-2 drobne tenuty. Nie widać żadnych prób powiększania tej części 
majątku, to jest królewszczyzn przez potomków kasztelana Franciszka Wessla. 
Tymczasem analiza elity Rzeczpospolitej, przeprowadzona dla drugiej połowy 
XVII w. pokazuje, że bardzo ważny był majątek zgromadzony przez pierwsze-
go w rodzinie senatora (dobra dziedziczne, królewszczyzny i urzędy); z reguły 
pozycja rodziny zależała od tego, jak następnym pokoleniom udawało się ten 
dorobek utrzymać; w przypadku Wesslów widzimy stabilizację przez 2 pokole-
nia i potem dość szybki spadek ilości królewszczyn i osiąganego z nich docho-
du. Późniejsze pokolenia rodziny, poza jednostkowymi karierami owych dwóch 
najbardziej znanych osób, nie są w  stanie uzyskać pozycji swoich przodków 
ani też ich poziomu majątkowego. Nawet podskarbi Teodor Wessel posiadał 

J. Staszewskiego, Toruń 1995, s. 115. Trzeba podkreślić, że wnioski sformułowane przez tego au-
tora dotyczą lokalnej elity kujawskiej z  XVII i  XVIII w., gdzie królewszczyzny były niewielkie 
i nieliczne.



   

200

jedynie niewielkie tenuty lipnicką i szycką w Małopolsce oraz dzierżawił żupy 
wielickie i samborskie. Jeśli chodzi o dobra dziedziczne Wesslów, to ich ilość 
nie zmieniła się w istotny sposób na przestrzeni XVII w. Składało się na nie 
jedno miasto (najpierw Nasielsk, a  potem Pilica) i  kilkanaście wsi na pół-
nocnym Mazowszu. Trzeba jednak pamiętać, że w tym okresie dobra te były 
one podzielone na kliku członków rodziny. Część tych dóbr przeszła w inne 
ręce wraz z rękami córek Wesslów, ale doszły dobra nowe, położone głównie 
w innych częściach kraju: dobra zadnieprzańskie (chwilowo) oraz w łęczyckim, 
krakowskim i kaliskim.
 Jeżeli chodzi o  urzędy senatorskie, to w  senacie Wesslowie zasiadali 
przez prawie 150 lat: od 1618 do 1761 r. Było w linii podskarbińskiej jednak 
tylko siedmiu senatorów świeckich i  jeden duchowny, mimo, że liczyła ona 
w  tym czasie 24 osoby płci męskiej (z  czego 23 dożyły wieku dorosłego). 
Co więcej, przez połowę z  tych 150 lat Wesslowie w  senacie nie zasiadali 
(1637-1662, 1669-1691, 1696-1716, 1749-1759)27. Córki Wesslów z tej linii 
żeniły się z reguły z urzędnikami ziemskimi (5 razy), a rzadziej z senatorami 
(3 razy plus jeden wyjątkowy ślub, Marii-Józefy z królewiczem Konstantym 
Sobieskim), a raz z osobą bez żadnych urzędów. Sami Wesslowie żenili się 
znacznie częściej z  córkami senatorów i  dygnitarzy (9 razy) niż córkami 
starostów (4 razy) czy z osób bez urzędów (4 razy).
 Z pozostałych linii rodziny jedynie linię z Dziektarzewa można uznać 
za elitę lokalną, spełnia ona bowiem kryterium Jarosława Dumanowskiego, 
to jest w jej posiadaniu przez kilka pokoleń były urzędy ziemskie choć na-
leży podkreślić brak królewszczyzn28. Pozostałe linie rodziny trzeba uważać 
co najwyżej za średnią szlachtę, jako że za kryterium przynależności do 
tej warstwy przyjmuje się posiadanie kilku wsi. Przyczyny upadku pozycji 
podskarbińskiej linii Wesslów nie są łatwe do wytłumaczenia, podobnie jak 
w przypadku wielu innych rodzin. Według Stefana Ciary i Krzysztofa Chła-
powskiego cztery podstawowe powody upadku to: zbyt duża ilość mężczyzn 
w  rodzinie, brak odpowiednio dużego majątku dziedzicznego, brak aktyw-
ności politycznej członków rodziny oraz uczestnictwo w opozycji29. Tak więc 
upadek podskarbińskiej linii Wesslów, w osobie podskarbiego Teodora da się 
wytłumaczyć za pomocą drugiego i czwartego z powyższych kryteriów. Drugie 

27 Ciara, dz. cyt. s. 168.
28 Dumanowski, Zmiany składu ..., s. 96-99.
29 S. Ciara, dz. cyt. s. 163; Chłapowski, Elita senatorsko-dygnitarska ..., s. 142.
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kryterium przyjmujemy w wersji nieco zmodyfikowanej, bowiem mamy do 
czynienia z bankructwem podskarbiego, a więc stratą prawie całego majątku 
dziedzicznego. Zaś kryterium czwarte zostało w  jego przypadku spełnione 
w najczystszej chyba formie (opozycja przeciwko Familii po skończeniu się 
się epoki saskiej i przeciwko królowi w okresie konfederacji barskiej). 
 Małżeństwa linii podskarbińskiej były zawierane przede wszystkim z człon-
kami rodzin senatorskich, choć nie byli to raczej członkowie rodzin magnackich. 
Należy zauważyć, że na przestrzeni XVIII w. miały miejsce w tej linii Wesslów 
dwa związki małżeńskie Wesslów z  osobami nie należącymi do stanu szla-
checkiego (Karolina Hibner z bratem podskarbiego Dymitrem Wesslem i  ich 
córka Teresa Wesslówna z  doktorem Karolem-Fryderykiem Haselquisstem). 
Z  drugiej strony całkiem liczne były małżeństwa z  rodzinami senatorskimi: 
dwukrotnie z Dąmbskimi ( Józefa Wesslówna za Stanisławem Dąmbskim oraz 
starosta libertowski Karol Wessel z Anną Dąmbską, choć ta ostatnia nie była 
córką senatora, a tylko generała majora wojsk koronnych), Wielopolskimi (pod-
skarbi Teodor Wessel z Konstancją Wielopolską, ale córką tylko dygnitarza, bo 
koniuszego koronnego, a potem chorążego wielkiego koronnego), Mielżyński-
mi (kasztelan zakroczymski Franciszek Wessel z Elżbietą-Teresą Mielżyńską), 
Załuskimi (kasztelan warszawski Wojciech Wessel z Teresą Załuską), Parysami 
(również Wojciech z Felicjanną Parysówną), Zenowiczami (starosta ostrowski 
Jan-Józef Wessel dwukrotnie: z  Teklą i  Teofilą-Brygidą Zenowiczównymi), 
Morsztynami (kasztelan warszawski Wojciech Wessel z Dorotą Morsztyn, ale 
córką tylko starosty), Bieganowskimi (starosta golubski Stanisław Wessel z Lu-
dwiką Bieganowską), Zielińskimi (starościc golubski Stanisław Wessel z Fausty-
ną Zielińską), Ilińskimi ( Józefa-Marianna Wessel z Janem-Kajetanem Ilińskim, 
ale tylko starostą żytomirskim), Szydłowskimi (Zofia Wessel z Mikołajem, ale 
tylko sędzią ziemskim zawkrzeńskim), Szaniawskimi (starosta libertowski Karol 
Wessel z Ewą Szaniawską, ale córką tylko starosty radzickiego) i Mrokowskimi 
(szambelan królewski Antoni Wessel z Marianną Mrokowską, ale tylko córką 
stolnika czerskiego). Wyjątkowo należy traktować małżeństwo Marii-Józefy 
z królewiczem Konstantym Sobieskim, był to bowiem nie tylko związek z rodzi-
ną senatorską, ale przede wszystkim królewską, a przez nią i z innymi domami 
panującymi (bawarscy i nadreńscy Wittelsbachowie, szkoccy pretendenci Stuar-
towie i francuscy książęta de Bouillon)30. Jeżeli chodzi o jedyne znane nam mał-

30 Królewicz Jakub Sobieski był żonaty z  Jadwigą-Elżbietą, córką elektora Palatynatu Filipa-
-Wilhelma, z  córek Jakuba Maria-Karolina wyszła za Fryderyka-Maurycego ks. de Bouillon, 
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żeństwo z rodziną cudzoziemską (starosta ostrowski Stanisław Wessel z Barbarą 
Starhemberg) nie wiadomo, jak należy sklasyfikować, jako że nie ustalono z całą 
pewnością pochodzenia Barbary. 
 Należy jednak zauważyć, że wbrew powszechnej opinii, najwyższą po-
zycję w Rzeczpospolitej zajmowali Wesslowie wcale nie w XVIII w., kiedy 
żyło dwoje najbardziej znanych i rozpoznawalnych członków rodziny – kró-
lewiczowa Maria-Józefa oraz podskarbi Teodor. Znacznie bardziej wpływowi 
i majętni byli bowiem Wesslowie w drugiej połowie XVII w. Rodzina miała 
wtedy 2 senatorów i  to w  dodatku wojewodów (Franciszek był w  latach 
1691–1696 wojewodą mazowieckim, a Janusz w latach 1662-1669 wojewodą 
płockim). Marszałkowali wtedy Wesslowie wielokrotnie sejmikowi general-
nemu mazowieckiemu i  byli posłami na większość sejmów tego okresu31. 
Wojewoda mazowiecki Franciszek Wessel piastował też stanowisko, które 
nie mieściło się w hierarchii urzędów, ale jego znaczenie trudno przecenić, 
bowiem był on marszałkiem dworu królowej Marii-Kazimiery Sobieskiej, 
osoby przecież bardzo wpływowej. Omawiając pozycję społeczną Wesslów 
trzeba podkreślić, że znikoma ilość rodzin mazowieckich na trwałe awan-
sowała na trwałe do ogólnopolskiej elity, choć awansów pojedynczych osób 
można wskazać całkiem sporo: kanclerz wielki koronny Szczęsny Kryski, 
prymas Jan Lipski czy prymas Mikołaj Prażmowski – pozycja rodzin po 
śmierci tych wybitnych jednostek wyraźnie obniżała się, choć utrzymywali 
jeszcze przez kilka pokoleń nieliczne senatorskie krzesła czy królewszczy-
zny32. Jedynie Krasińskich h. Ślepowron i Bielińskich h. Junosza (podobnie 
jak Wesslowie pochodzili oni z północnej części tej dzielnicy) możemy uznać 
za rodziny, które trwale awansowały z  Mazowsza na scenę ogólnopolską, 
ale były to wyjątki. Awans Krasińskich dokonał się już w  XVI w. dzięki 
biskupowi i  podkanclerzemu koronnemu Franciszkowi. W  późniejszych 
wiekach Krasińscy w niektórych liniach utrzymali swoją pozycję, w zasadzie 

a  Maria-Klementyna za pretendenta do tronu Szkocji Jakuba (III)-Edwarda Stuarta. Siostra 
Jakuba, Teresa-Kunegunda poślubiła elektora Bawarii Maksymiliana-Emanuela; W. Dworzaczek, 
Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 14.

31 Marszałkują generałowi mazowieckiemu w  1668 i  1672 r.; J. A. Gierowski, Sejmik generalny 
księstwa mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza, Wrocław 1948 (Prace Wrocławskiego 
Towarzystwa Naukowego, nr 24), załącznik 2 i 3.

32 J. Dzięgielewski, Najznamienitsi na Mazowszu za Jagiellonów i  Wazów w  XVI-XVII w., w: Cała 
historia to dzieje ludzi… Studia z historii ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą 
rocznicę urodzin i  55-lecie pracy naukowej, pod red. C. Kukli i  P. Guzowskiego, Białystok 2004,  
s. 157, 164.
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aż do połowy XX w., choć mieli i gorsze okresy. Bielińscy wypłynęli dopiero 
w  czasach Jana III i  za Sasów, głównym czynnikiem sprawczym było tu 
aktywne uczestnictwo w  partiach dworskich, a  podstawą awansu na kilka 
pokoleń – liczne królewszczyny. Dobrym materiałem do porównań jest także 
rodzina Narzymskich herbu Dołęga. Przedstawiciele jednej linii tej rodziny 
na przełomie XVII i XVIII w. uzyskali szybki awans do ogólnopolskiej elity, 
choć może mniej spektakularny niż Wesslowie. Narzymscy startowali jednak 
ze znacznie wyższego poziomu, bowiem już w  XV-XVI w. mieli w  rodzi-
nie senatorów i  liczne senatorskie mariaże. To wcześniejsze wywyższenie 
tej rodziny dokonało się, przede wszystkim, za sprawą odziedziczenia po 
w połowie XVI w. części majątków Kryskich. Podobnie jak u Wesslów sena-
torska linia Narzymskich bardzo szybko, bo już w końcu XVIII w. wypadła 
z  elity. Wnukowie wojewody pomorskiego Jakuba-Floriana (1690 – 1759) 
posiadali już tylko jedną wieś (Bogate w powiecie przasnyskim), a następ-
nie, w  połowie XIX w. Narzymscy utracili i  te nieliczne majątki ziemskie 
i w większości przeszli do szeregów tworzącej się inteligencji. Należy sądzić, 
że upadek majątkowy wojewody pomorskiego spowodowały wysokie koszty 
reprezentacyjne w czasie sprawowania urzędów senatorskich oraz brak więk-
szych dóbr własnych, jak i  trzymanych królewszczyzn – prawie dokładnie 
to samo, co spotkało podskarbiego Teodora Wessla33. Sam awans Wesslów 
dokonał się, jak się wydaje dzięki udziale w  wojnach z  Moskwą i  służbie 
u boku królewicza Władysława w początkach XVII w., podobnie jak choćby 
u Kazanowskich, ale oczywiście, na mniejszą skalę. Trudno się przeto zgo-
dzić z  Janem Dzięgielewskim, który ich awans widział tak: „W gronie elity 
znaleźli się też Wesslowie. Od pokoleń dorabiali się, służąc w wojsku i zawierając 
korzystne związki małżeńskie. Franciszek, pierwszy senator w rodzie, poślubiając 
Katarzynę Kucieńską stał się sukcesorem części dóbr tej zamożnej rodziny. Jego 
brat Wojciech, chorąży nadworny, a następnie krajczy koronny, spowinowacił się 
nawet z  Potockimi. Natomiast synowie Franciszka, szczególnie Janusz, m.in. 
dzięki cesjom stryja”.34 Bowiem o  ich służbie wojskowej przed początkiem 
XVII w. niewiele wiadomo, a małżeństwa, choć zwiększały majątek Wesslów, 
to jednak w niewielkim tylko stopniu (wiadomo, że na przykład, Kucieńska 

33 S. Uruski, A. A. Kosiński i  A. Włodarski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. XII, Warszawa 
1915, s. 43-45; W. Szczygielski, Narzymski Jakub Florian h. Dołęga (1690 – 1759), w: PSB,  
t. XXII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 581-582.

34 Dzięgielewski, dz. cyt. s. 164.
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wniosła Wesslom trzy wsie w łęczyckim, a Potocka – zapewne żadnej, choć 
już Grodzicka – całe dobra nasielskie).
 Na koniec poruszmy jeszcze jedną sprawę związaną z pozycją rodziny 
Wesslów i próbami jej uzewnętrzniania. Wesslowie należący do linii podskar-
bińskiej używali tytułu hrabiowskiego od początków XVIII w. Maria-Józefa 
Wesslówna z w chwili ślubu była tytułowana hrabianką; tak też ją określał 
mąż tuż po ślubie35. Będąc już królewiczową Sobieską podpisywała swoje 
listy jako hrabianka i  tak samo została odnotowana w księdze lwowskiego 
konsystorza (próba rozwodu z Konstantym Sobieskim) czy też w inskrypcji 
na swoim nagrobku. Początkowo tytuł ten pojawiał się dość sporadycznie, 
na przykład z braci królewiczowej jedynie starostę ostrowskiego Jana-Józefa 
Wessla spotykamy z tym tytułem trzykrotnie, dwa razy w księgach sądowych 
w 1733 i w 1743 r. oraz w korespondencji, w liście do hetmana Michała-Ka-
zimierza Radziwiłła z 1746 r. Biskup (a właściwie jeszcze opat) Adam-Au-
gustyn Wessel tak został określony na współczesnej mu tablicy pamiątkowej 
na terenie opactwa w  Jędrzejowie z  1712 r.36 Następne pokolenia rodziny 
używały już go bez ograniczeń i od połowy XVIII w. do końca XIX w. gości 
on prawie na wszystkich widzianych przez nas dokumentach tych Wesslów. 
Permanentnie widnieje on na aktach stanu cywilnego zarówno w prowincjo-
nalnych Żarnowcu i Korzkwi, jak i w parafiach warszawskich czy w nekro-
logach „Kuriera Warszawskiego”. Jeżeli chodzi o drugą linię rodziny, która 
dotrwała do XIX w. (z Dziektarzewa) to nie odnaleziono śladów używania 
przez nią żadnych tytułów.
 Nazwisko Wesslów nie pojawia się w  żadnym z  krytycznych spisów 
polskich rodzin utytułowanych. Co ważniejsze, nie figuruje także wśród osób 
uprawnionych do używania tytułów honorowych w Królestwie Polskim we-
dług listy z 1824 r. Nie pojawia się ono także w XIX – czy XX-wiecznych 
spisach rodzin utytułowanych37. Jedynie pruski herbarz z  połowy XIX w. 
uważa Wesslów za hrabiów, łącząc ich zresztą błędnie z  Wesslami z  Prus 

35 AGAD, Archiwum Radziwiłłów (dalej: AR), dział X, Teczka 1696-1727.
36 AGAD, Księgi ciechanowskie grodzkie perpetuitatis 120, k. 13; AR, dz. V, nr 17179.
37 J. Ostroróg-Sadowski, Tytuły dziedziczne w  oświetleniu obowiązującego prawodawstwa, Warszawa 

1899, s. 93-94 (spis rodzin hrabiowskich w Rosji, według urzędowego spisu Departamentu Herol-
dii z 1895 r.) i s. 113-114 (lista imienna osób, którym w 1824 r. pozwolono używać tytułów ho-
norowych w Królestwie Polskim); J. hr. Dunin-Borkowski, Almanach Błękitny. Genealogia żyjących 
utytułowanych rodów polskich, wyd. 2, Bydgoszcz 1994, s. 50-56; S. Konarski, Armorial de la noblesse 
polonaise titrée, Paryż 1958, passim.
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Książęcych38. Zwróćmy więc uwagę na wiarygodne w tej sprawie urzędowe 
źródła. Okazuje się, że Wesslowie nawet nie próbowali udowodnić Herol-
dii Królestwa Polskiego jakichkolwiek praw do tytułu hrabiowskiego, nie 
mając żadnych dokumentów, które mogłyby wesprzeć używanie tego tytułu 
i wylegitymowali się jako zwykła szlachta39. Sądzimy, że najprawdopodobniej 
tytuł ten rodzina zaczęła uzurpować korzystając z tego, że ich nazwisko, na 
pierwszy rzut oka, wyglądało jak obce, niemieckie czy węgierskie. I właśnie 
w XVII w. zaczęto już regularnie zapisywać to nazwisko w formie „Wessel”, 
a nie jak bywało wcześniej „Wyszel” czy „Wysiel”40. A, jak wiadomo, do na-
zwiska cudzoziemskiego pochodzenia łatwiej było dorobić tytuł, ponieważ 
w rzekomej nowej ojczyźnie znajomość szczegółów genealogii niemieckich 
czy węgierskich rodzin oraz przysługujących im tytułów była, oczywiście, 
nikła. Pochodzenie od węgierskiej rodziny Wesselényi nie bez powodu po-
jawia się w XVIII-wiecznych genealogiach Wesslów: Franciszek Wesselényi, 
wspomniany wyżej, otrzymał w 1582 r. tytuł barona z Hadad, a jego wnuk, 
również Franciszek, palatyn i  kawaler Orderu Złotego Runa (zm. 1667) 
otrzymał w  1646 r. tytuł hrabiego (Erbgraf von Muraný)41. Nazwisko to 
było bardzo podobne, a jego pierwsza część nawet identyczna z jedną z form 
nazwiska używanych przez mazowiecką rodzinę. Jak już wspomniano wyżej, 
wkrótce, bo już w panegirykach z pierwszej połowy XVIII w. można przeczy-
tać o węgierskim pochodzeniu Wesslów. Wskażmy na jeszcze jedno możliwe 
źródło, trochę późniejsze, pochodzenia tradycji używania tytułu hrabiow-
skiego przez podskarbińską linię Wesslów. Otóż podskarbi Teodor i jego syn 
Karol pisali się w dokumentach „Comes in Pilica Wessel”42. Oznaczałoby to, 
że, Wesslowie, w swoim mniemaniu, przejęli tytuł wraz z dobrami pilickimi, 
którym zwyczajowo przypisywano nazwę „hrabstwa”, co zapewne jest dość 
dowolną interpretacją średniowiecznego słowa „comes”.
 Na koniec wspomnijmy jeszcze o Wesslach osiadłych w XIX i XX w. na 
Lubelszczyźnie, którzy uchodzą za linię mazowieckich Rogalitów i z takim 

38 L. Freiher von Ledebur, Adelslexicon der preussischen Monarchie., t. III, Berlin 1855, s. 105.
39 Spis szlachty Królestwa Polskiego z  dodaniem krótkiej informacji o  dowodach szlachectwa, Warsza-

wa 1851, s. 233; Szlachta wylegitymowana w  Królestwie Polskim w  latach 1836-1861, oprac.  
E. Sęczys, Warszawa 2000, s. 750.

40 Forma Wessel pojawia się już na początku XVII w., ale dość sporadycznie, by od przełomu XVII 
i XVIII w. stać się formą jedyną.

41 Reichenauer, dz. cyt. s. 110.
42 Patrz na przykład, AGAD, Metryka Koronna 278, s. 510 (rok 1767), Księgi kowalskie grodzkie 

inskrypcje 42, k. 17v-18 (rok 1781).
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herbem wylegitymowali się w 1845 r. Ignacy Wessel (1798 – 1874) wzbo-
gacił się na dzierżawie i  przejmowaniu skonfiskowanych w okresie po po-
wstaniu listopadowym przez władze carskie majątków. Jego syn, Stanisław 
Wessel (1846 – 1933), właściciel Żyrzyna w pow. puławskim, ostatni męski 
potomek tej rodziny, był jednym z najbogatszych ziemian na Lubelszczyź-
nie i wybitnym filantropem. Okazuje się jednak, że rodzina ta, pochodząca 
z Pragi (obecnie lewobrzeżna dzielnica Warszawy) była, jak wskazują fakty, 
pochodzenia mieszczańskiego (dziadkiem wspomnianego wyżej Ignacego 
Wessla był praski piwowar o tym samym imieniu)43.
 Dzieje rodziny Wesslów są interesujące i pouczające z kilku powodów. 
Po pierwsze, pokazują mechanizmy awansu osób mieszczących się raczej 
w  ówczesnej warstwie średniej. Osób, a  nie całej rodziny, bo jedynie 
królewiczową Marię-Józefę z  Wesslów Sobieską i  jej bratanka Teodora 
Wessela, podskarbiego wielkiego koronnego możemy uważać za osoby po-
wszechnie w kraju znane i mające pewien wpływ na wydarzenia polityczne. 
Pozostałe, mimo senatorskich godności, uznać należy jedynie za klientelę 
magnatów. Właśnie awans pojedynczych osób, a nie całej rodziny, przesądzał 
o kruchych podstawach potęgi rodu.

43 S. J. Rostworowski, Stanisław Wessel, w: Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny,  
cz. 6, Warszawa 2002, s. 197-199; Archiwum Państwowe w Lublinie, Deputacja szlachecka guberni 
lubelskiej, sygn. 83.
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Piotr SZKUTNIK

Krąg rodzinny majora Wojska Polskiego  
Wincentego Filipa Pawełeckiego (1766-1830)

 Opracowany przez Stanisława Kirkora Słownik oficerów Legii Nadwi-
ślańskiej i  pułków ułanów Nadwiślańskich zamieszczony w  publikacji Legia 
Nadwiślańska 1808 – 1814 wydanej w 1981 r. w Londynie prezentuje bio-
gramy kilkuset oficerów tej formacji. Autor koncentruje się głównie na opisie 
przebiegu ich służby wojskowej, bardzo rzadko podając informacje o rodzi-
nie danego oficera. 
 Wśród opisanych wojskowych znajduje się urodzony w Warszawie ma-
jor Wincenty Filip Pawełecki. Wincenty Filip rozpoczął karierę jako kadet 
w wojsku polskim. Jako porucznik w bitwie pod Kobyłką w 1794 r. został 
wzięty do niewoli rosyjskiej. Po powrocie z  niewoli wstąpił w  1797 r. do 
Legii Włoskiej jako podporucznik, gdzie awansował na porucznika a  na-
stępnie kapitana. W  Legii Polsko-Włoskiej był kapitanem w  1. kompanii  
1. batalionu 2. pułku. Po reorganizacji Legii Nadwiślańskiej służył w  ba-
talionie w  Sedanie. W  1809 r. uczestniczył w  wyprawie do Holandii. 
Za zasługi został mianowany kawalerem Legii Honorowej w  1811 r.,  
a  w  1812 r.  kawalerem Cesarstwa. W  kampanii rosyjskiej dowodził  
2. batalionem 1. pułku dywizji Legii Nadwiślańskiej. Po bitwie nad Berezy-
ną w 1812 r. objął dowództwo 1. pułku Legii Nadwiślańskiej. W kampanii 
saskiej nie brał udziału. W Królestwie Polskim w latach 1815-1830 przenie-
siony w stan nieczynny był majorem na tzw. reformie.
 Analiza dokumentacji archiwalnej pozwoliła na uściślenie i uzupełnie-
nie danych biograficznych tego oficera. Znajdujący się w  zespole Komisji 
Rządowej Wojny Stan służby Pawełeckiego Wincentego majora wojska dość 
dokładnie opisuje jego karierę wojskową. Zawiera również deklarację podpi-
saną przez samego majora, w której przedstawia on swe losy jako żołnierza 
do 1794 r. Dane zawarte w tej dokumentacji w wielu miejscach nie pokry-
wają się z  informacjami pochodzącymi z cytowanego Słownika. Stan służby 
podaje jako datę urodzenia Wincentego 14 lipca 1769 r. a więc dokładnie 
10 późniejszą od podanej w słowniku (14 lipca 1759 r.). Według tegoż sta-
nu służby Wincenty wstąpił do wojska polskiego jako kadet 15 września  
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1787 r. natomiast według Słownika 5 września 1779 r. Nieścisłości można 
odnaleźć również w datach związanych z dalszymi losami i awansami przy-
szłego majora. 
 Słownik i Stan służby nie podają również informacji o rodzinie majora. 
Kwerenda w aktach parafii św. Krzyża w Warszawie pozwoliła na odszukanie 
metryki chrztu tegoż oficera, który urodził się w Warszawie 14 lipca 1766 r. 
i dwa dni później przyjął chrzest pod imionami Wincenty Filip. Wincenty 
żył zatem 7 lat krócej niż wskazuje na to biogram w Słowniku oraz 3 lata 
dłużej niż podaje Stan służby. Okazało się także, iż przyszły wojskowy został 
zapisany w księdze metrykalnej pod innym, choć brzmiącym podobnie na-
zwiskiem tj. Pawlicki. Jego rodzice Bartłomiej Pawlicki i Petronela z domu 
Olszewska zawarli ślub 10 stycznia 1763 r. w Warszawie. Ich status społecz-
ny nie został określony, ale można się domyślać, iż byli to mieszczanie. Poza 
Wincentym Filipem posiadali co najmniej troje dzieci tj. Józefa, Magdalenę 
oraz Mariannę Elżbietę, urodzone w  latach 1764-1768. W latach 80. i 90. 
XVIII w. w parafii św. Krzyża zawarło małżeństwa kilka osób o nazwisku 
Pawlicki, być może byli to krewni Wincentego Filipa. Prawdopodobnie po-
chodzenie Wincentego i najbliższy krąg rodzinny nie miał wpływu na jego 
karierę, zwłaszcza, że awansował na obczyźnie, gdzie liczyły się jedynie jego 
talenty wojskowe. 
 Zapewne po zakończeniu czynnej służby w  wojsku Wincenty Filip 
Pawełecki postanowił założyć rodzinę. Jego żoną została Teodora Marianna 
Troszczycka córka Felicjana Troszczyckiego oraz Katarzyny z Dzierzbickich. 
Felicjan i Katarzyna pobrali się w Warszawie w 1779 r. Felicjan był bryga-
dierem kadetów w wojsku polskim i być może miał wpływ na pierwsze lata 
służby swego przyszłego zięcia lub pozostawał z nim w bliskich kontaktach. 
Teściowa Wincentego Filipa Katarzyna z  Dzierzbickich była córką Anto-
niego herbu Topór podczaszego inowłodzkiego, szambelana króla Stanisława 
Augusta oraz Klary Piaskowkiej, która była z kolei córką również wojskowe-
go tj. Antoniego Piaskowskiego herbu Junosza zmarłego w 1763 r. oboźnego 
polnego litewskiego od 1755 r.
 Żona Wincentego była od niego co najmniej 17 lat młodsza. Urodziła 
w  Opatowie trójkę dzieci tj. Juliana Kazimierza, Jana Michała i  Teresę 
Jadwigę. Julian Kazimierz przyszedł na świat w latach 1818-1820, jego brat 
Jan Michał w 1820 r. a Teresa Jadwiga w 1821 r. Wincenty wcześnie jednak 
osierocił swe dzieci – zmarł 17 grudnia 1830 r. w  Radomiu w  wieku 64 



 

209

lat, choć w akcie zgonu podano, iż żył jedynie 61 lat. Z dzieci przeżyły go 
Julian Kazimierz i Teresa Jadwiga. Zabezpieczeniem przyszłości potomstwa 
dzięki zaaranżowaniu odpowiednich związków matrymonialnych zajęła się 
z  pewnością mieszkająca w  Radomiu owdowiała żona Wincentego Filipa 
– Teodora Marianna z Troszczyckich. Teodora żyła 86 lat i zmarła dopiero 
13 lutego 1869 r. w Radomiu, stąd też musiała mieć wpływ na dorosłe życie 
swych dzieci.
 Swą córkę Teresę Jadwigę wydała w 1837 r. w Radomiu za Jana Ne-
pomucena Kurdwanowskiego, syna Remigiusza herbu Półkozic i  zmarłej 
już wówczas Wincenty z Nowickich dziedziców dóbr Klwatka Szlachecka 
z  przyległościami. Młodsza latorośl Wincentego została zatem związana 
z  rodziną szlachecką posiadającą majątek ziemski. Teść Teresy Jadwigi po 
śmierci żony wstąpił do stanu duchownego i  zmarł w 1846 r. w Radomiu 
jako wdowiec i ksiądz oraz dziedzic dóbr Klwatki Szlacheckiej i Dąbrówki 
z przyległościami, w wieku 71 lat.
 Syn Wincentego Filipa – Julian Kazimierz wżenił się w  rodzinę zie-
miańską której przedstawiciele służyli również w wojsku. We wsi Cerekiew 
w 1840 r. jako posesor zamieszkały we wsi Wymysł, poślubił Józefę Korycką, 
córkę wielmożnych Antoniego i Barbary małżonków Koryckich, dziedziców 
i  mieszkańców wsi Woli Jeżowej. Wybranka była urodzona i  zamieszkała 
z rodzicami w Woli Jeżowej. 
 Teść Juliana Antoni Korycki był w  1830 r. majorem pułku piechoty 
w Radomiu. Brat Antoniego – Józef Korycki był również majorem wojska 
polskiego. Teściowa Juliana Kazimierza – Barbara z Gomulińskich Korycka 
była z  kolei córką Konstantego Gomulińskiego kapitana wojsk koronnych 
w 1790 r., którego ojciec Piotr był majorem wojsk koronnych. Dziadek ma-
cierzysty Barbary – Józef Tyszka również był wojskowym awansując na ma-
jora w czasie powstania kościuszkowskiego w 1794 r. Rodzina żony Juliana 
posiadała zatem wielopokoleniowe tradycje wojskowo-patriotyczne.
 Małżonkowie Julian Kazimierz i Józefa Pawełeccy doczekali się licznego 
potomstwa płodząc w sumie 12 dzieci. Stanowisko Juliana Kazimierza zapi-
sywane w aktach dzieci pozwala na prześledzenie jego kariery. Gdy rodziło się 
jego najstarsze dziecko Wincenty Antoni Emilian Xawery w 1841 r. we wsi 
Wymysł był dzierżawcą folwarku w tej wsi. Kolejne dziecko Konstanty przyję-
ło chrzest w 1845 r. w Radomiu, ale było urodzone w 1843 r. we wsi Wymysł. 
Julian Kazimierz był wtedy nadal dzierżawcą wsi Wymysł. Julian Kazimierz 
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następnie przeniósł się do miasta. W  akcie kolejnego syna Feliksa Hilarego 
Artura urodzonego w  Radomiu w  1845 r. Julian Kazimierz występuje jako 
obywatel Radomia. W tym czasie Julian Kazimierz wybrał karierę urzędniczą. 
 Gdy jego syn Felix zmarł w 1845 r. w Radomiu Julian Kazimierz był 
aplikantem Rządu Guberni Radomskiej, a gdy urodziła się jego córka Roma-
nia Antonina Ewa w 1846 r. Julian był już adiunktem Rządu Guberni Ra-
domskiej. W akcie kolejnych synów: Franciszka urodzonego w 1848 r., który 
przyjął chrzest w 1850 r., Karola urodzonego w 1848 r., który przyjął chrzest 
w 1850 r., Juliana Kazimierza określono jako kancelistę Kasy Gubernialnej 
Radomskiej. W akcie urodzenia Leona Wiktora z 1852 r., Julian Kazimierz 
występuje jako asystent Kasy Gubernialnej Radomskiej. Zgłaszając narodziny 
Zygmunta Alexandra Franciszka Jana w 1855 r. Julian Kazimierz był dzien-
nikarzem archiwistą Kasy Rządu Gubernialnego Radomskiego, a w 1856 r. 
adiunktem Wydziału Skarbowego w  Rządzie Gubernialnym Radomskim. 
W  akcie urodzenia córki Anieli Henryki z  1858 r. Julian Kazimierz wy-
stępuje jako pierwszy asystent Kontroli Skarbowej w  Radomiu. W  aktach 
urodzenia trzech ostatnich dzieci Heleny, Alexandra i  Romana z  1860 r. 
Julian Kazimierz posiadał stanowisko rachmistrza Kontroli Skarbowej przy 
Rządzie Gubernialnym Radomskim. 
 Kariera urzędnicza Juliana Kazimierza była niewątpliwie powiązana ze 
stanowiskami jakie pełnili w Radomiu mężowie sióstr jego żony. Jedna z nich, 
Emilia Monika Korycka w 1846 r. poślubiła wielmożnego Ignacy Miernow-
skiego wdowca, adiunkta prawnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 
zamieszkałego w Radomiu. Druga Antonina Wilhelmina Salomea Korycka, 
poślubiła w 1850 r. wielmożnego Romana Kamudzińskiego, urzędnika Rzą-
du Gubernialnego Radomskiego. Świadkami ślubu byli Klemens Borkowski 
oraz Teofil Wyszomirski, urzędnicy Rządu Gubernialnego Radomskiego. 
Urzędnicze koneksje Juliana niewątpliwie wzmacniały jego pozycję i moż-
liwości awansu w  Rządzie Gubernialnym Radomskim. Brat żony Juliana 
Kazimierza – Mieczysław Mściciel Korycki pozostał właścicielem ziemskim, 
powrócił jednak do patriotycznych tradycji swej rodziny i walczył w powsta-
niu styczniowym. Służył jako major piechoty pod dowództwem Langiewicza 
i Waligórskiego. Również syn Juliana Kazimierza – Karol Pawełecki wybrał 
karierę wojskową, ale w armii carskiej. 
 Wincenty Filip Pawełecki pochodził zapewne z rodziny mieszczańskiej, 
która nie odgrywała znaczącej roli w Warszawie. Pochodzenie to zapewne 
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nie ułatwiło mu kariery wojskowej. Swój awans podczas pełnienia służby za-
wdzięczał własnym talentom i umiejętnościom. Uzyskana z czasem pozycja 
i koneksje w środowisku wojskowym pozwoliły Wincentemu Filipowi wżenić 
się w rodzinę o bogatych tradycjach wojskowych i zajmującą wyższą pozycję 
w drabinie społecznej. Jego teść był wojskowym w czasach stanisławowskich, 
a  rodzina teściowej od pokoleń zajmowała urzędy ziemskie i  również po-
siadała wojskowych wśród swych przedstawicieli. Wincenty Filip nie dożył 
wieku dojrzałego swych dzieci, stąd ich przyszłość opartą na odpowiednich 
związkach małżeńskich z pewnością planowała jego owdowiała żona. Córka 
Wincentego Filipa poślubiła szlachcica – ziemianina. Podobnie syn Julian 
Kazimierz wżenił się w  rodzinę szlachecką i  ziemiańską choć o  tradycjach 
wojskowych. Teść Juliana Kazimierza był wojskowym, podobnie w  wojsku 
służyli ojciec i obaj dziadkowie jego teściowej. Zapewne poparcie szwagrów 
umożliwiło synowi Wincentego Filipa karierę urzędniczą. Dzięki karierze 
wojskowej Wincenty Filip, zapewne mieszczanin z  pochodzenia, wszedł 
zatem w  kręgi rodzinne starej szlachty, osiągając znaczny awans społeczny 
w ciągu jednego pokolenia.
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Podlasko-mazowiecka gałąź  
rodziny Włodków – stan badań

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w  środowiskach ziemiań-
skich pokutował pogląd, że zajmowanie się pracą naukową jest (...) poniżej 
godności ziemianina ze szlacheckiej rodziny1. Dopiero później pojawiła się re-
fleksja, że wszyscy nie mogą pozostać na wsi. Dlatego też, z większymi lub 
mniejszymi oporami, pewna grupa młodych ziemian postawiła na karierę 
naukową. Co prawda większość z nich unikała studiowania dziedzin poza-
rolniczych, ale niektórzy osiągnęli spore sukcesy naukowe, które na zawsze 
wpisały ich do panteonu nauki polskiej.
 Rodzina Włodków, mająca swoje odgałęzienia prawie w całej Rzeczypo-
spolitej, dała naszemu krajowi kilku wybitnych naukowców. Dość wspomnieć 
profesora Jana Zdzisława Włodka (1885-1940), agronoma z  Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, jego syna – Jana Mariana Włodka (1924-2012), profesora 
nauk przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk, jego córkę – profesor filo-
zofii i  socjologii Zofię Włodek2, czy też pochodzącego z  innej linii rodu 
docenta Józefa Włodka (1918-1988) pomologa ze Skierniewic. Ten ostatni 
naukowiec, postać nietuzinkowa, warta osobnego opracowania, pochodził 
z podlasko-mazowieckiej linii Włodków3. Fakt ten, jak również liczne pro-
blemy natury genealogicznej związane z tą linią rodu Włodków, sprawiły, że 
postanowiliśmy bliżej zainteresować się tą problematyką.
 Rodzina Włodków, jak to wskazują najstarsze zachowane dokumenty, 
pochodzące z pierwszej połowy XVI wieku, wywodzi się ze wsi Włodki le-
żącej niedaleko Sokołowa Podlaskiego. Z tej miejscowości pochodził między 

1 Cytujemy za: P. Sz. Łoś, Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku, Oficyna Wydawnicza Rytm, 
Warszawa 2005, s. 229. 

2 M. Bajer, Włodkowie. Ziemiańska rodzina naukowców z Dąbrowicy pod Krakowem „Forum Akade-
mickie”, nr 1/1999. Internet: http://forumakad.pl/archiwum/99/1/artykuly/25-wlodkowie.htm 

3 Krótki życiorys Józefa Włodka znalazł się w  III tomie „Pamiętników Historycznych”, pt. Józef 
Włodek. Wspomnienia z  lat 1944-1946, wydanych w 2008 roku przez Muzeum Rolnictwa im. ks. 
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
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innymi pierwszy szerzej znany przedstawiciel tego rodu, Walenty Faustyn 
Włodek h. Sulima (1776-1839). Był on jednym z  dziewięciorga dzieci 
Tadeusza i  Doroty z  domu Krasnodębskiej. Jego rodzina legitymowała się 
szlachectwem i posiadała Folwark „C” w miejscowości Wojewódki, z polami 
porozrzucanymi po całej wsi, ciągnącymi się aż pod Sokołów Podlaski4.
 Pod koniec XVIII wieku Walenty Faustyn Włodek przyjechał do Kra-
kowa studiować prawo (1798-1803), co uczynił zresztą wzorem swoich kilku 
przodków. Po ukończeniu studiów został pierwszym prezydentem miasta 
Wieliczki (1812-1838)5. W chwili obecnej jego potomkowie tworzą mało-
polską linię tego rodu. Ród Włodków obecny był w  Małopolsce znacznie 
wcześniej. Przykładem może być mieszkający w ziemi przemyskiej Włodek 
ze Święczyc odnotowany w latach 1423–14696.
 Rodzonym bratem Walentego Faustyna Włodka był ks. Paweł Włodek 
(1782-1841), proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie, w la-
tach 1811-1841. Niewiele zachowało się informacji na jego temat, oprócz tej, 
że uczęszczał do gimnazjum księży komunistów (bartoszków) w Węgrowie7.

* * *
 Z podolską królewszczyzną Płoskirów wiąże się osoba Macieja Włodka 
z Hermanowa, najbardziej znanego przedstawiciela tego rodu w XVI wie-
ku. W 1550 roku król Zygmunt August wynagradzając waleczność Macieja 
Włodka z  Hermanowa, ówczesnego chorążego i  starosty kamienieckiego, 
nadał mu dobra królewskie: Płoskirów, Leźniów i Oleszyn z przyległościa-
mi, położone nad rzeką Boh w powiecie kamienieckim. Nadanie królewskie 
było nagrodą za rozbicie wojsk wołoskich pod miastem Gojsca, czego na-
stępstwem był hołd złożony przez wojewodę mołdawskiego Piotra na ręce 
Macieja Włodka w 1552 roku. Maciej Włodek walnie przyczynił się też do 
zwycięstwa w bitwie pod Obertynem. Jako starosta kamieniecki ufortyfikował 

4 J. Duda, Ród Włodków i jego zasługi dla Wieliczki i okolicy, „Biblioteka Wielicka”, zeszyt 83/2009, s. 
4-15.

5 Internet: http://www.kozmice.wieliczka.eu/index.php?id=470. 
 Patrz też: F. Boczkowski, O Wieliczce pod względem historyi naturalnej, dziejów i kąpieli (Ueber Wie-

liczka in Hinsicht auf Naturgeschichte, Geschichte...), Nakład i druk Wawrzyńca Pisza, 1843, s. 86.
6 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwo-

wie, t. I, Lwów 1868, nr V, nr 978-979: Влодки: Влодек зі Свенчиць (1423-1469) (Стебник, 
Модричі, Лішня).

7 J. Duda, Ród Włodków i  jego zasługi dla Wieliczki i okolicy... dz.cyt., s. 4-15. Patrz też: Archiwum 
Diecezjalne w Drohiczynie. Zespół akt Księży Wspólnego Życia „Komunistów” lub „Bartoszków” 
w Węgrowie, sygn. VII/Co/2, III/Q/1.
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i wzbogacił pod względem architektonicznym zamek w Kamieńcu Podolskim.  
Żoną Macieja Włodka była wojewodzianka sieradzka – Łaska, z którą miał 
syna Stanisława, późniejszego starostę halickiego i kołomyjskiego, a następnie 
wojewodę bełzkiego8. Stanisław z  Hermanowa Włodek zasłynął w  1594 
roku jako dowódca obrony Halicza przed najazdem tatarskim9.

* * *
 W przypadku linii podlasko-mazowieckiej Włodków sytuacja jest skom-
plikowana. Pierwszy z przedstawicieli tego rodu – Wodzisław Włodek otrzymał 
prawdopodobnie w pierwszej połowie XV wieku nadanie ziemskie pod Soko-
łowem Podlaskim. Być może ojciec lub dziad tego Włodzisława, założyciela 
rodowego gniazda we wsi Włodki, przybył na Mazowsze z innej dzielnicy, lub 
osiadł na Mazowszu w drodze małżeństwa, lub dzięki jakiemuś przypadkowi10. 
Jednym z przodków owego Wodzisława Włodka mógł być Włodek, ze Sławo-
szewa, podsędek ziemski łęczycki w latach 1349-1370, który jest prawdopodob-
nie antenatem rodzin herbu Sulima ze Sławoszewa i Dalikowa11.
 O mazowieckich Włodkach pojawia się w XV wieku nieco więcej informa-
cji, choć trudno jest powiązać ze sobą poszczególne odłamy tej rodziny. W księ-
gach ziemskich zakroczymskich zachowały się wzmianki na temat Włodka 
z Wichorowa. Z zapiski wykonanej w dniu 5 stycznia 1426 roku dowiadujemy 
się, że wspomniany Włodek z Wichorowa oświadcza Dobiesławowi ze Skarzy-
na i  jego żonie Jachnie ( Jadwidze), że w  ciągu sześciu tygodni otrzymają oni 
od Jana z Gościeńczyc połowę pieniędzy za swoją część dziedziczną ojcowską 
(po nieżyjącym Tomaszu) w  Szczurowie12. Postanowienie to zostało wykona-
ne, natomiast druga połowa pieniędzy miała zostać wypłacona w dniu św. Jana 
Chrzciciela. Ponadto, wspominany wcześniej Jan z Kuchar poręczył Włodkowi 
z Wichorowa za Dobiesława i Jachnę oraz za szkody jakie mogą oni uczynić13.

8 Z. Ostrowski, Płoskirów, „Quod Libet”, nr 7 (57) / 2009, s. 2. Patrz też: Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 8, pod red. B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, 
Warszawa 1887, s. 54.

9 A. Czołowski, Tatarzy w Karpatach w 1594 r. Epizod z najazdów tatarskich na Polskę, „Złoty Szlak”. 
Rocznik I. Grudzień 1938. Zeszyt 4, s. 16-17.

10 Cytujemy za: J. Włodek, Trochę przeszłości widzianej oczami rolnika (maszynopis w zbiorach Mu-
zeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu), Skierniewice 1985, t. I, s. 18.

11 A. Gąsiorowski (red.), Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy, Wrocław 1985, 
nr 250, s. 67.

12 AGAD. Księga Ziemska Zakroczymska 1. Zakroczymskie ziemskie wieczyste relacje 1424-1429, nr 
1848.

13 Jak wyżej, nr 2006.
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 W  trzecim tomie Metryki Koronnej obejmującym rejestr wpi-
sów kancelarii księcia Janusza I  za lata 1414-1425 z  Mazowsza czer-
sko-warszawskiego, odnajdujemy kilka wpisów dotyczących rodziny 
Włodków. Około roku 1423 Włodek i  jego nieznany z  imienia brat  
z Siennicy w powiecie mińskim sprzedają swój dział we wsi Czaplice w ziemi 
ciechanowskiej Maciejowi z Czaplic14. W dniu 30 czerwca 1423 roku Jach-
na ( Jadwiga), siostra Włodka z Siennicy odstępuje księciu trzy włóki ziemi 
w  Dobrzycy, w  zamian za otrzymuje trzy włóki w  Żarnowcu Śmiarowo-
-Żarnowiec, w powiecie nowogrodzkim15. Inny z przedstawicieli tej rodziny 
– Włodek z Wąsów sprzedaje w dniu 3 września 1417 roku, przed aktami 
sądowymi w Błoniu, swój dział w dobrach ziemskich Łażniewo Andrzejowi, 
synowi Szczepana z  Łażniewa za 70 kop groszy praskich16. Dla porządku 
należy wspomnieć o  ciekawej zapisce mówiącej, że Maciej z  Czyżewa (h. 
Pobóg, pierwszy sędzia nurski), w 1421 roku kupił od Włodka z Siennicy 10 
włók ziemi w okolicach Nura17. Wspomniany Włodek pochodził zapewne 
z Siennicy leżącej w ziemi zakroczymskiej. Pozbył się swojego działu w zie-
mi nurskiej, ponieważ otrzymywał w tym czasie i później nadania w ziemi 
wiskiej, gdzie ostatecznie się osiedlił. W Siennicy w parafii Czyżew pozostali 
jego krewni, być może bracia18. 
 Ze sporządzonego w  Wąsach dokumentu w  1417 roku dowiadujemy 
się, że Włodek z Wąsów w powiecie błońskim odstąpił Stanisławowi, Bogu-
sławowi i Dorocie z Łażniewa swój dział w dobrach Wąsy, wyłączywszy ze 
sprzedaży dział, który otrzymał od swego brata Jana, w zamian za ich działy 
w dobrach Łażniewo19.
 W powiecie wyszogrodzkim, w latach 1414-1416, Włodek z Nieździ-
na sprzedaje Andrzejowi zwanemu „Onasz” z  Gałek (pow. wyszogrodz-
ki), dwie włóki ziemi w  Nieździnie, kolejne 40 mórg obok Duplic (pow. 

14 AGAD. Metryka Koronna, tom III, k. 34v.
15 Tamże, k. 34v.
16 Tamże, k. 61.
17 Kartoteka Słownika Historyczno-Geograficznego Mazowsza w  średniowieczu. Instytut Historii PAN 

w  Warszawie. Hasło: Siennica. Patrz też: AGAD, Metryka Koronna, tom III, k. 71. Zob. także 
J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w., w: M. Gnatowski i H. 
Majecki (red.), Studia i  materiały do dziejów powiatu grajewskiego, tom I, Warszawa 1975, s. 52 
(przypis 109).

18 J. Wiśniewski, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI w. w: Studia i materiały do 
dziejów powiatu grajewskiego, t. I, Warszawa 1975, s. 52-53.

19 AGAD. Metryka Koronna, tom III, k. 114-114v.
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wyszogrodzki), położone przy gościńcu, który prowadzi z  Wyszogrodu do 
Bodzanowa i dodatkowo 20 mórg zaczynających się przy tym gościńcu, przy 
granicy z Węgrzynowem (pow. wyszogrodzki), aż do drogi, która prowadzi 
z Rciszowa (pow. wyszogrodzki) do Nieździna za 40 kóp groszy praskich20. 
 Z roku 1462 pochodzi informacja, zachowana w aktach ziemskich łom-
żyńskich, w której odnotowano Włodka herbu Dąbrowa jako współwłaści-
ciela wsi Tabędz (Tabądz)21.
 Tomasz Jaszczołt, omawiając napływ rycerstwa i  szlachty na pograni-
cze mazowiecko-podlaskie w XV i pierwszej połowie XVI wieku przytoczył 
informację na temat powstania gniazda rodowego oraz wyodrębnienia się 
podlasko-mazowieckiej gałęzi tego rodu: inny przykład stanowi wieś Włodki 
koło Sokołowa Podlaskiego. Jej założycielem był Włodek Kożuchowski z Kożucho-
wa wspomniany m. in. w 1470 r. Prawidłowo więc założona przez niego wieś 
powinna nazywać się Kożuchowo Włodki, tak jednak się nie stało i z Kożuchow-
skich wyodrębnił się nowy ród o nazwisku Włodek22.
 W  1498 roku bracia Grzegorz, Stanisław i  Paszko Brzezińscy kupili 
u niejakiego Włodka część majątku Średnica, który wymieniany jest w póź-
niejszym dokumencie sądowym23.
 Przytoczone powyżej fakty wskazują na dość dużą aktywność gospodar-
czą Włodków oraz rozrost tej rodziny na Mazowszu i Podlasiu.
 W  XVI wieku, w  1569 roku, we wsi Włodki (gmina Repki), należą-
cej do parafii św. Wawrzyńca w Kożuchówku24 ...byli tylko sami Włodkowie: 
Walenty syn Stanisława, Szymon zwany „Świderek”, Wojciech „Świderek” oraz 
Szymon i  Wojciech – synowie Stanisława – tak pisał prof. Jerzy Wiśniewski 
w liście do Józefa Włodka25. 
 Inny z Włodków otrzymał nadanie królewskie w okolicach Warszawy. 
Informuje o  tym dokument z  dnia 10 lutego 1588 roku, w  którym król 

20 Tamże, k. 118v.
21 Cytujemy za: Cz. Brodzicki, Ziemia łomżyńska do roku 1529, Warszawa 1999, s. 149.
22 T. Jaszczołt, Napływ rycerstwa i szlachty na pogranicze mazowiecko-podlaskie w XV i pierwszej połowie 

XVI wieku (obszar dzisiejszego powiatu Wysokie Mazowieckie).
23 Lietuvos Metrika, Knyga nr 6 (1494-1506), Vilnius 2007, s. 177, nr 263
24 Kożuchówek jest jedną z najstarszych parafii na Podlasiu. Z 1419 roku pochodzi pierwszy doku-

ment potwierdzający istnienie parafii w Kożuchówku. dla porównania: parafię Mordy erygowano 
w 1408 roku, parafię w Węgrowie – w 1414 roku, w Sokołowie – w 1415 roku. Patrz: S. Suchoże-
brski, Kalendarium parafii Kożuchówek, Internet: https://kozuchowek.files.wordpress.com/2011/08/
kozuchowek-kalendarium.pdf 

25 J. Włodek, Trochę przeszłości widzianej oczami rolnika... dz. cyt., s. 24.
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Zygmunt III Waza potwierdza nadanie królowej Anny Jagiellonki, wydane 
w  Warszawie 10 czerwca 1587 roku, podpisane przez nią i  opatrzone jej 
pieczęcią. Ze względu na zasługi obdarowała ona przed 14 laty Krzysz-
tofa Włodka, gońca, dożywociem na dwóch łanach opuszczonej ziemi we 
wsi Wielka Wola, przynależnej do dóbr starostwa warszawskiego. Przed-
tem wspomniana ziemia ta była podzielona na półłanki i  siedzieli na niej: 
Baczkowski, Rabiertowski, Ładzinski, Wołochowski, Wynowski. Ponieważ 
ziemia ta była niezagospodarowana i  brak było tam zabudowań, królowa 
nadała Włodkowi 600 złotych z sumy 30 tysięcy złotych zapisanych jej na 
Księstwie Mazowieckim konstytucją sejmu 1581 roku i potwierdzoną przez 
Stefana Batorego. Po śmierci Krzysztofa Włodka jego spadkobiercy stracili 
tę ziemię dopiero po spłaceniu z  tej sumy. Krzysztof Włodek i  jego żona 
uzyskali też prawo do swobodnego wypasu swojego bydła w Wielkiej Woli 
oraz prawo do swobodnego wyrębu w  królewskim borze pod Warszawą. 
Treść dokumentu została podana do wiadomości Bartłomieja Zaliwskiego, 
starosty i ekonoma warszawskiego.26.

 Aleksander Jabłonowski wśród rodzin drobnoszlacheckich osiadłych 
w ziemi drohickiej w XVI wieku wymienia też Włodków27. Podczas popisu 
wojennego ziemian województwa podlaskiego w  1528 roku wystawili oni 
jednego konia28. W księdze poborowej z 1580 roku czytamy, że ...Czarnothi 
Czarnocin (...) Ślachetni Włodkowie dali z włóki 1 i ¼ gr. 18, sz. 6...29.
 W  rejestrze z  1676 roku, we Włodkach na dziesięć gospodarstw 
tylko cztery należały do Włodków. Była jedna rodzina o  tym nazwisku 
we wsi Lipki i  jedna w  Maliszewej Starej. Z  innych źródeł wiadomo, że 
w  XVII wieku Walenty Włodek posiadał połowę wsi Zajęczniki (koło 
Drohiczyna30), zaś Jan Włodek był podstarościm. czyli administrato-
rem wielkich dóbr międzyrzeckich należących do Radziwiłłów. W  cza-
sie „potopu” szwedzkiego, gdy ludność Mazowsza i  Podlasia zmalała  
o blisko 50%, niejedna gałąź rodziny Włodków mogła całkowicie wyginąć, 
zaś w pozostałych nastąpiły zapewne znaczne ubytki31. 

26 Metryka Koronna, nr 134, k. 124-125v. Patrz: SMK III, nr 132
27 A. Jabłonowski, Podlasie. Źródła dziejowe, t. XVII, cz. 3, Warszawa 1910, s. 70,
28 A. Jabłonowski, Podlasie. Źródła dziejowe, t. XVII, cz. 1, Warszawa 1908, s. 184,
29 Tamże, s. 72.
30 Tamże, s. 20-21.
31 J. Włodek, Trochę przeszłości widzianej oczami rolnika... dz. cyt., s. 20.
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 W  czasach saskich, w  dokumencie z  roku 1737 pojawia się gwardian 
franciszkanów wyszogrodzkich o  nazwisku Włodek, niestety nic więcej 
o nim nie wiemy (podpis na kwicie)32.
 W czasach Stanisława Augusta spotykamy w ziemi drohickiej rodzinę 
Włodków, jak chociażby Gabriela Włodka, niezamożnego ucznia Instytutu 
Księży Komunistów (zwanych „Bartoszkami”), działającego od 1711 roku 
w Węgrowie. Jego nazwisko zapisane zostało w aktach Komisji Edukacji Na-
rodowej jako stypendysty, pochodzącego z biedniejszych rodzin drobnoszla-
checkich. Obok niego widzimy właścicieli niewielkich folwarków noszących 
te same nazwiska33. 
 Tuż za Bugiem, już na terenie Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, w  województwie brzesko-litewskim, odnajdujemy wielką posiadłość, 
niemal magnacką, zaludnioną licznymi chłopami wyznania unickiego. 
Posiadłość ta należąca do Jana Nepomucena Włodka składała się ze 
wsi: Klukowicze, Telatycze, Łumna, Werpol, Siemichocze i  być może  
z innych. Wsie te leżą obecnie w gminie Nurzec-Stacja, za wyjątkiem Łum-
nej, odciętej granicą polsko-białoruską. Jan Nepomucen Włodek był ponoć 
ostatnim pisarzem ziemskim w Brześciu Litewskim.34

 Przed rokiem 1786, wspomniany Jan Nepomucen Włodek był pisarzem 
grodzkim w  Brześciu, a  wcześniej jeszcze miecznikiem kijowskim, zaś po 
roku 1773 był komisarzem sejmowym. Wiadomo o nim, że żył w niezgodzie 
ze swym sąsiadem, komisarzem dóbr Wysokie Litewskie, należących do rodu 
Sapiehów. Do historii przeszedł proces Jana Nepomucena Włodka z Alek-
sandrem ks. Sapiehą, byłym hetmanem, a  wówczas kanclerzem wielkim 
litewskim, którego akta znajdują się w Bibliotece Jagiellońskiej, na który nie 
stawiał się sam książę, lecz który skończył się przegraną Jana Nepomucena 
Włodka35.
 Wspomniany spór zaczął się od zbrojnego starcia poddanych imć pana 
pisarza brzeskiego ze wsi Werpol i  Siemichocze z  ludźmi sapieżyńskimi. 
Mimo przegranej w  sądzie Jan Nepomucen Włodek napewno majątków 
nie stracił, chociaż musiał się pewne porządnie zadłużyć. W  roku 1790 

32 AGAD. Księgi grodzkie wyszogrodzkie, t. 56, f. 590.
33 A. Kołodziejczyk, Z dziejów węgrowskiej szkoły księży komunistów 1711-1833, „Szkice Podla-

skie”, nr 5/1996, s. 28-44.
34 Tak twierdził Józef Włodek, nie podając źródła swojej wiadomości.
35 Biblioteka Jagiellońska, rkps 6410/IV. Patrz: I. Zarębski (oprac.), Inwentarz rękopisów Biblioteki 

Jagiellońskiej: nr 6001-7000. Cz. I, nr 6001-6500, PWN Kraków 1962.
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występował nadal jako właściciel Klukowicz i Łumnej, a nawet taryfa z roku 
1790 podaje, że w dobrach jego był wówczas nowo zbudowany folwark36.
 Z końca XVIII wieku zachowała się także wiadomość, że równocześnie 
z  Janem Nepomucenem Włodkiem był w Brześciu Litewskim, lub w  jego 
okolicach Michał Włodek, regent ziemski brzeski (1789-1793), który póź-
niej był ostatnim krajczym brzeskim, W latach 1780-1787 uczniem szkoły 
średniej w Brześciu Litewskim był Michał Włodek, ale nie wiadomo jakie 
były ich powiązani rodzinne z Janem Nepomucenem.

* * *
 Zaprzyjaźniony z rodziną Włodków wybitny znawca dziejów Mazowsza 
i Podlasia – profesor Jerzy Wiśniewski przeciwstawiał się „legendzie” rodowej 
jednej z gałęzi rodziny Włodków, mówiącej o przybyciu ich protoplasty na 
Podlasie z terenu Wielkopolski. Swoją tezę J. Wiśniewski motywował tym, 
że ...brak jest jakichkolwiek śladów, by zamożna szlachta wielkopolska przenosiła 
się na Podlasie37. Jak więc potraktować więc zapis z Dworzaczka: Władysław 
zw. Włodek, dziedzic w Pląskowie w r. 1514 (G. 25 k. 502v). Jakub P., w r. 1518 
wuj Agnieszki Koszewskiej, wdowy po Marcinie Chwalibogowskim, 2-o v. żony 
Marcina Łąkockiego (P. 1392 k. 203v)38?
 Na koniec pozostawiliśmy dwóch przedstawicieli rodu Włodków ży-
jących na Mazowszu i Podlasiu w XIX i XX wieku. Pierwszym z nich był 
Józef Wojciech Włodek (1831-1900), żonaty z Ludwiką Mianowską, miesz-
kający kolejno w  majątkach: Przeździecko-Jachy, a  później – w  Kułakach 
i Dąbrowie-Bybytkach.
 U  schyłku XIX wieku był on właścicielem majątku Kułaki (Kołaki)  
k/Ciechanowca, liczącego około 612 ha. Oficjalnie Józef Wojciech Włodek 
był „dzierżawcą” wspomnianego majątku, gdyż Kułaki zostały nabyte po roku 
1865, kiedy zaczął obowiązywać ukaz carski, zabraniający Polakom-kato-
likom nabywania ziemi na terenie Cesarstwa Rosyjskiego poza obszarem 
Królestwa Polskiego.

36 Patrz: Pamiętniki Marcina Matuszewicza, kasztelana brzeskiego-litewskiego, 1714-1765, tom I,  
Warszawa, Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1875, s. 136.

37 J. Włodek, Trochę przeszłości widzianej oczami rolnika... dz. cyt.., s. 26.
38 W. Dworzaczek, Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów wielkiej własności w  Wielkopol-

sce Historische und genealogische Materialien zur Geschichte großer Güter in Großpolen. Fragmenty.  
Biblioteka Kórnicka PAN. Teki Dworzaczka.
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 Po roku 1886, gdy wszedł w  życie dekret carski nakazujący przymu-
sowy wykup majątków ziemskich na terenie zachodnich guberni Cesarstwa 
Rosyjskiego, rodzina Włodków utraciła Kułaki, przymusowo wykupione za 
symboliczną kwotę 30.000 rubli, co miało miejsce na przełomie 1889-1890 
roku. Przez pewien czas Józef Wojciech Włodek wraz z  rodziną mieszkał 
w Ciechanowcu.39

 W roku 1898 kupił wraz z synem Stanisławem Tomaszem Włodkiem 
Dąbrowę-Bybytki położoną koło Szepietowa (par. Dąbrowa Wielka), liczącą 
198 ha. Zmarł 19.05.1900 roku.40

 Synem Józefa Wojciecha Włodka był Stanisław Tomasz Włodek 
(1873-1930), żonaty z Janiną Kozicką. W latach 1890-1893, gdy jego rodzi-
na mieszkała w Ciechanowcu, odbył praktykę rolniczą w zaprzyjaźnionym 
majątku Jeżewo, należącym do Zygmunta Glogera. Następnie, w  latach 
1893-1896, studiował w  Krajowej Galicyjskiej Wyższej Szkole Rolniczej 
w Dublanach koło Lwowa. Po zakończeniu studiów odbył praktykę w Pru-
sach (w majątku leżącym nieopodal Szczecinka) i na Wołyniu (w majątku 
rodziny Mniszchów-Tchórzewskich).
 Od roku 1898 gospodarował wraz z  ojcem w  nabytym majątku Dą-
browa-Bybytki k/Szepietowa (par. Dąbrowa Wielka). Po jego śmierci go-
spodarował samodzielnie, doprowadzając go do doskonałego stanu. Majątek 
Dąbrowa Bybytki opisywany był w polskojęzycznej prasie (Przegląd Rolniczy, 
Zorza „Warszawska”, Ognisko, Echa Płockie i Łomżyńskie), był on też miejscem 
odwiedzanym przez studentów rolnictwa (Wydział Rolny Towarzystwa Kur-
sów Naukowych w Warszawie) oraz uczniów Szkoły Rolniczej w Krzyżewie, 
założonej przez Stefanię Karpowiczównę.41

 Po powstaniu Centralnego Towarzystwa Rolniczego Stanisław Tomasz 
Włodek włączył się aktywnie w jego działalność, założył w 1906 roku pol-
ski sklep spółkowy w Dąbrowie Wielkiej, działający pod patronatem CTR, 
był również współzałożycielem tamtejszego przedszkola-ochronki oraz lo-
kalnej kasy pożyczkowo-oszczędnościowej. W 1908 roku założył, wspólnie 

39 J. Włodek, Trochę przeszłości widzianej oczami rolnika... dz. cyt., s. 101-111.
40 Na podstawie: N. Tomaszewski, Stanisław Tomasz Włodek (1873-1930), ziemianin wysokomazo-

wiecki, poseł na Sejm Ustawodawczy (1919-1922). „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. I, Cie-
chanowiec 2005, s. Patrz też: Wspomnienie pośmiertne o  Józefie Wojciechu Włodku. „Echa Płockie 
i Łomżyńskie”, nr 42/1900. 

41 L. Sadowski, Prowincja nie całkiem głucha w: Inteligencja polska XIX i XX wieku (red. R. Czepulis-
-Rastenis), Warszawa 1985, s. 251. W. Pruski, Hodowla zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim 
w latach 1815-1918, t. III (1899-1918), Warszawa 1969, s. 104-106.
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z księdzem Ignacym Mioduszewskim, Dom Ludowy w Dąbrowie Wielkiej, 
który był ośrodkiem zespalającym okoliczną ludność, miejscem szerzenia 
wiedzy rolniczej, kuźnią kadr dla odradzającej się Rzeczypospolitej42. 
 Największą sławę i poważanie w powiecie wysokomazowieckim przy-
niósł Stanisławowi Tomaszowi Włodkowi udział w  samorzutnym scalaniu 
gruntów, organizowanym przez drobną szlachtę i  włościan na przełomie 
XIX-XX wieku, gdzie był jednym z „mężów zaufania”, do których należało 
decydujące słowo we wszystkich spornych sprawach43. Dzięki temu stał się 
on osobą popularną, znaną i lubianą w całym powiecie wysokomazowieckim.
 W 1915 roku, w czasie ewakuacji przez armię carską Królestwa Polskie-
go, uniknął wywiezienia na wschód (tzw. „bieżeństwa”), uchronił też swoje 
gospodarstwo przed spaleniem przez żołnierzy rosyjskich. W dniu 15.08.1916 
roku Stanisław Tomasz Włodek (liczący wówczas 43 lata), poślubił 19-letnią 
Janinę Kozicką, pochodzącą z majątku Brulino Koski k/Czyżewa44.
 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Stanisław Tomasz Włodek 
został wybrany posłem z  okręgu wyborczego nr 3 (obejmującego powiaty: 
wysokomazowiecki, ostrołęcki, ostrowski, kolneński, szczuczyński i łomżyń-
ski), do Sejmu Ustawodawczego (1919-1922). W  czasie działalności sej-
mowej referował kilkakrotnie, jako poseł – sprawozdawca, ustawy dotyczące 
wsi i rolnictwa, m.in. ustawę dotyczącą likwidacji serwitutów na ziemiach b. 
zaboru rosyjskiego. Należał do dwóch sejmowych komisji: Komisji Odbudo-
wy Kraju i Komisji Rolnej45.
 W  1928 roku Stanisław Tomasz Włodek odzyskał część utraconego 
majątku Kułaki, określanego jako Kułaki „B”, liczącego około 155 ha. Po od-
zyskaniu ojcowizny przystąpił do odbudowy zaniedbanego i pozbawionego 
podstawowej infrastruktury majątku, co przerwała jego śmierć46.

42 Archiwum Państwowe w Białymstoku. Oddział w Łomży. Inspekcja Drobnego Kredytu przy Od-
dziale Banku Państwowego w Łomży. Teka nr 14. Dąbrowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczęd-
nościowe. Tamże: Zarząd Powiatowy Mazowiecki, teka nr 5195. Archiwum Państwowe w Białym-
stoku. Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego (1867-1918), t. II. Spis związków i  stowarzyszeń 
funkcjonujących w guberni łomżyńskiej w dniu 31 grudnia 1913 roku, teka nr 1216.

43 Patrz: S. Rosłoniec, Samorzutne scalanie gruntów wśród mazowieckiej i podlaskiej szlachty zagrodowej, 
Warszawa 1928, passim.

44 Archiwum Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dąbrowie Wielkiej, Metryka ślubu zawartego 15 sierpnia 
1916 roku przez Stanisława Tomasza Włodka i Janinę Kozicką.

45 T. Rzepecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, Poznań 1920, s. 103; J.M. Majchrowski,  
G. Mazur, K. Stepan (red.), Kto był kim w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 471-472.

46 T. Epstein, S. Górzyński (oprac.), Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo 
białostockie, Warszawa 1990, s. 8. 
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  Stanisław Tomasz Włodek zmarł 10.08.1930 roku na opadowe zapale-
nie płuc. Jego pogrzeb, który odbył się 13.08.1930 roku w Dąbrowie Wielkiej 
zgromadził tłumy okolicznych ziemian i włościan oraz przyjaciół z różnych 
zakątków Polski. Kilka lat później, obok kościoła w Dąbrowie Wielkiej, sta-
nął postument z płaskorzeźbą z wyobrażeniem Stanisława Tomasza Włodka 
i tablicą pamiątkową poświęconą jego osobie, istniejący do dnia dzisiejszego.
 Z małżeństwa z  Janiną Kozicką miał Stanisław Tomasz Włodek sze-
ścioro dzieci: Józefa (ur. 1918), Stanisława (ur. 1919), Jana (ur. 1920-zm. 
1928), Michała (ur. 1921), Marię Bronisławę (ur. 1925) i Ludwika (ur. 1928-
zm. 1931)47.
 Zaprezentowany krótki, nie do końca uporządkowany przegląd infor-
macji na temat rodziny Włodków, a zwłaszcza linii podlasko-mazowieckiej, 
jest wstępem do dalszych badań na ten temat. Ród ten jest na tyle ciekawy, 
a jego wkład w dzieje pogranicza mazowiecko-podlaskiego na tyle znaczący, 
że wart jest szerszego opracowania.

47 Na podstawie: N. Tomaszewski, Stanisław Tomasz Włodek (1873-1930) ..., dz. cyt.
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Tadeusz Władysław TREPANOWSKI 
(ŁTN im. Wagów)
Jan Kazimierz TREPANOWSKI
Janina SZENK 
(rodowe Trepanowska)

Ród Trepanowskich z Rostek  
w Ziemi Wiskiej – zarys monograficzny

 Autorzy niniejszego opracowania są rodzeństwem, które postanowiło 
zidentyfikować dla siebie i dla swoich potomków własne korzenie, pamięta-
jąc o tym, że winniśmy to naszym przodkom.
 Pytanie skąd wywodzi się nasza rodzina pojawiało się wielokrotnie. 
Najpierw historią rodziny zaczął interesować się Jan Kazimierz Trepanow-
ski, który na początku 2005 roku zebrał wszystkie dokumenty, zdjęcia, pa-
miątki rodzinne i  na ich podstawie rozpoczął spisywanie dziejów rodziny 
początkowo po kądzieli, czyli ze strony mamy Władysławy Trepanowskiej 
z  domu Kosko, która jako 95-letnia seniorka rodu okazała się osobą nie-
zwykle pomocną w spisywaniu dziejów rodziny. Wykazywała się doskonałą 
pamięcią. Poza tym dzięki niej w  domu zachowały się różne dokumenty 
i pamiątki. Początkowo prace polegały na analizowaniu dokumentów i foto-
grafii będących w posiadaniu rodziny oraz spisywaniu wspomnień seniorki 
rodziny. Później, gdy postanowiono zając się również rodziną Ojca Henry-
ka Trepanowskiego (po mieczu) i  gdy gromadzenie materiałów do kroniki 
rodzinnej stawało się coraz bardziej czasochłonne i  skomplikowane, do 
pomocy włączyło się rodzeństwo Jana – Tadeusz Władysław Trepanowski 
i  Janina Szenk. Wspólne działania przyniosły zwiększone efekty, ponieważ 
każdy wnosił coś od siebie. Niestety nie żył już ojciec Henryk Trepanow-
ski, od którego niewątpliwie można było uzyskać wiele cennych informacji. 
Z czasem badania stawały się coraz bardziej zaawansowane a nowe odkrycia 
i ustalenia zachęcały i mobilizowały coraz bardziej do działania. Prace nad 
badaniem historii rodziny trwają nadal i prowadzone są dwutorowo zarówno 
po mieczu jak i po kądzieli. Niniejsze opracowanie poświęcone jest historii  
rodu Trepanowskich. 
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1. Występowanie nazwiska Trepanowski na terenie Polski

  Nazwisko Trepanowski nie należy do nazwisk popularnych. Jego wy-
stępowanie na terenie Polski obrazuje zestawienie wykonane na podstawie 
Słownika nazwisk współcześnie w  Polsce używanych1. Słownik ten zawiera 
wykaz nazwisk z określeniem ich rozmieszczenia geograficznego oraz czę-
stotliwości występowania w poszczególnych województwach według starego 
podziału administracyjnego Polski (obowiązującego w latach 1975–1998, na 
49 województw)2. Wykaz nazwisk opracowano w  oparciu o  bank danych 
Rządowego Centrum Informatycznego PESEL (Powszechny Elektroniczny 
System Ewidencji Ludności) z  końca 1990 roku. Obok nazwiska podana 
jest liczba osób żyjących w  momencie pobierania danych z  bazy PESEL. 
Z zestawienia jednoznacznie wynika, że najwięcej osób noszących nazwisko 
Trepanowski/Trepanowska mieszkało w dawnych województwach białostoc-
kim i  łomżyńskim, obecnie należących do województwa podlaskiego. Były 
to 93 osoby, natomiast w pozostałych rejonach kraju 154 osoby. Razem 247 
mężczyzn i kobiet posiadających to nazwiska po mężu lub jako panieńskie, 
zamieszkiwało na terenie 16 województw kraju. 

Tabela 1. Zestawienia występowania nazwiska Trepanowski w Polsce  
na podstawie Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych

 
 Źródło: Opracowanie własne.

1 K. Rymut, Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. IX: St-T, s. 581.
2 Podział administracyjny Polski w  latach 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od  

1 czerwca 1975 r. do 31 grudnia 1998 r. Został wprowadzony ustawą z 28 maja 1975 r. o dwustopnio-
wym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, trwał do reformy 
1999 roku. Utworzono 49 województw, zlikwidowano pośredni szczebel administracyjny – powiaty.
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 Mapa 1. Występowanie nazwiska Trepanowski w Polsce w poszczególnych województwach
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Tabela 2. Zestawienie urodzeń, zgonów, małżeństw w poszczególnych województwach kraju  
stan na grudzień 2018 roku3

Źródło: Badanie własne.

 Powyższe zestawienie, przedstawiające 662 zdarzenia związane 
z nazwiskiem Trepanowski sporządzono na podstawie analizy zapisów znaj-
dujących się w księgach stanu cywilnego, obejmujące urodzenia, małżeństwa 
i  zgony w poszczególnych województwach kraju, potwierdza rzadkość wy-
stępowania nazwiska. 
 Zdecydowanie kolebką rodu są tereny należące obecnie do wojewódz-
twa podlaskiego. W innych województwach nazwisko to pojawia się spora-
dycznie. W  trakcie prowadzonej przez nas analizy aktów stanu cywilnego 

3 Strona internetowa Genealodzy.pl
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czy też na podstawie wiedzy własnej stwierdziliśmy, że w  wielu przypad-
kach osoby o  nazwisku Trepanowski mieszkające w  innych rejonach kraju 
pochodzą z  terenów obecnego województwa podlaskiego. Z  dużym więc 
prawdopodobieństwem można założyć, że pomiędzy rodzinami noszącymi 
to nazwisko występuje pokrewieństwo mające swój początek we wcześniej-
szych pokoleniach. 
 W połowie wieku XVII, w miejscowości Kołomyja Mała, w parafii Ko-
łaki Kościelne, obecnie województwo podlaskie, zamieszkiwały dwie rodziny 
Trepanowskich. Były to małżeństwa: Paweł i Ewa (nieznane nazwisko rodo-
we) małżonkowie Trepanowscy oraz Piotr i  Apolonia (nieznane nazwisko 
rodowe) małżonkowie Trepanowscy. Fakt zamieszkiwania obu małżeństw na 
tym terenie potwierdzają narodziny ich dzieci: Marianny Trepanowskiej c. 
Pawła i  Ewy urodzonych w  Kołomyjce, parafia Kołaki Kościelne w  1785 
roku, akt nr 1050/1785 i  Piotr Trepanowski s. Piotra i  Apolonii urodzony 
w Kołomyjce parafia Kołaki w 1804 roku, akt nr 69/18044.
 Następnie na początku wieku XVIII w  miejscowości Gosie Wybrany, 
parafia Kołaki Kościelne zostało zawarte małżeństwo pomiędzy Agnieszką 
Trepanowską i  Bartłomiejem Maliszewskim. Małżeństwo to miało pięcioro 
dzieci: Ferdynand ur. 1808 (brak nr aktu), Małgorzata ur. 1810, (brak nr aktu), 
Józef ur.1813, akt nr 75/1813, Grzegorz ur. 1816, akt nr 78/1816, Ignacy ur. 
1817, akt nr 40/18175. Prawdopodobnie Agnieszka Trepanowska była córką 
wspomnianego wyżej małżeństwa Pawła i  Ewy Trepanowskich. Wymaga to 
jednak dalszych poszukiwań i analizy znalezionych aktów stanu cywilnego.
  Natrafiono także na małżeństwo Teodory Trepanowskiej z  Michałem 
Mroczko (bliższych danych brak), ślub przed 1783 rokiem, w parafii Trzcian-
ne. Zamieszkali oni w miejscowości Mroczki, parafia Trzcianne. Przybliżoną 
datę zawarcia związku małżeńskiego Teodory Trepanowskiej z  Michałem 
Mroczko określono na podstawie roku urodzenia ich syna Wincentego 
Mroczko urodzonego w 1783 roku (akt nr 112/1783)6. 
 Dotychczas ustalono (dane na grudzień 2017 roku), iż rodziny o nazwi-
sku Trepanowski na przestrzeni lat 1710–1912 zamieszkiwały w 22 parafiach 
województwa podlaskiego (ilość parafii pokrywa się z taką samą liczbą gmin 

4 http://genetyka.genealodzy.pl/index.php?op=gt&land=pol&bdm=B&w=10pl&rid=B&search_
lastname=Tre

5 Tamże.
6 Tamże.
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wg podziału administracyjnego kraju). Zdecydowanie najwięcej zdarzeń 
związanych z nazwiskiem Trepanowski odnotowano w parafii Wizna. 
 W  latach 1745–1913, czyli na przestrzeni 168 lat w  parafii Wizna 
urodziło się 208 osób o nazwisku Trepanowski. W tej liczbie nie uwzględ-
niono osób z  innym nazwiskiem, których matka miała nazwisko rodowe 
Trepanowska.

Tabela 3. Urodzeni w parafii Wizna

Źródło: Badanie własne.

 W miejscowości Wizna odnotowano najwięcej osób o nazwisku Trepa-
nowski, bo 61 urodzeń, a w niedalekim Niwkowie 57. Na terenie parafii Wi-
zny, a szczególnie w miejscowości Niwkowo, już od roku 1710 zamieszkiwały 
małżeństwa o  nazwisku Trepanowski, jak również małżeństwa, w  których 
kobieta – żona, posiadała nazwisko rodowe Trepanowska. 
 Trzecią z kolei miejscowością jest wieś Rostki, położona nieopodal Je-
dwabnego, w  której urodziło się 26 osób o  nazwisku Trepanowski. Rostki 
to także rodzinna wioska przodków autorów niniejszego opracowania. Tam 
urodzili się i mieszkali: prapradziadek Franciszek urodzony około 1814 roku, 
pradziadek – również Franciszek urodzony w 1846 roku oraz dziadek Wła-
dysław urodzony w 1873 roku. 
 W końcowych latach XVIII wieku na terenie miasta Łomży pojawia się 
nazwisko Trepanowski. Jednak już dużo wcześniej, bo w 1702 roku w Łom-
ży zawarte zostało małżeństwo pomiędzy Agnieszką Trepan (Trepanówną), 
a  Ludwikiem Rozłanowiczem, (Akt małżeństwa 249/1702, Archiwum 
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Diecezjalne w Łomży). Jest to najstarszy akt związany z nazwiskiem Trepa-
nowski, jaki dotychczas odnaleziono w księgach w parafii Łomża7. Nazwisko 
Trepan, które przyjmuje później postać Trepanowski spotykane jest we wcze-
snych aktach stanu cywilnego z terenu parafii Wizna.
 

Akt małżeństwa 249/1702 – Agnieszka Trepanówna i Ludwik Rozłanowicz.

 W 1709 roku w miejscowość Bronowo (wtedy parafia Drozdowo) wy-
stępuje małżeństwo Mateusz Trepan i  Anna (rodowe – brak danych), Akt 
małżeństwa nr 11/1709. Informację tę uzyskano na podstawie fragmentu 
z księgi chrztów (zasoby internetowe).
 Również na terenie parafii Drozdowo ustalono – małżeństwo z  na-
zwiskiem Trepańska (imię nieczytelne), i  Michał Suplak, (zapewne chodzi 
o Trepanowską, ślub w roku 1764, w parafii Drozdowo, Akt małżeństwa Nr 
158/1764. Może to być wnuczka wspomnianego wyżej Mateusza).
 W wiosce Motyka, parafia Piątnica, na przełomie wieku XVII i XVIII 
zamieszkuje małżeństwo Szymona i  Ewy (rodowego brak) małżonków 
Trepańczyk. Jest to odmianka nazwiska Trepanowski. Ich córka Marianna 
Trepańczyk, urodzona około 1805 roku w miejscowości Motyka, przebywa-
jąca na służbie w mieście Wizna, zawarła związek małżeński z Kazimierzem 
Podgórskim w 1828 roku (Akt małżeństwa Nr 25/1828 w parafii Wizna). 
W aktach urodzeń dzieci tego małżeństwa, nazwisko rodowe matki poda-
wane jest już w postaci – Trepanowska.

7 Kopię aktu małżeństwa znajdującego się w Archiwum Diecezjalnym w Łomży, uzyskano za po-
średnictwem Pani dr Małgorzaty Frąckiewicz. 
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 Zawieranie związków małżeńskich z  osobami z  innych miejscowości 
powodowało często zmianę miejsca zamieszkania. Trepanowscy osiedlali się 
w pobliskiej Łomży, Piątnicy, Kolnie oraz innych miastach Polski, takich jak: 
Warszawa, Zakroczym, Płońsk. Trafiali też, choć sporadycznie, na zachodnie 
tereny Polski (dawne Księstwo Poznańskie). W Ruchocicach, Archidiecezja 
Poznańska w parafii pw. św. Urszuli w  latach 1800-1823 proboszczem był 
zmarły w 1823 roku Józef Trepanowski kanonik katedralny, audytor i sędzia 
z uprawnieniami wikariusza generalnego. (Akta w Archiwum Diecezjalnym 
w Poznaniu sygn. AC 255 kk.520). Przez pewien czas na terenie Księstwa 
Poznańskiego przebywał również Tomasz Trepanowski z  Wizny, gdyż tam 
urodziła się jego córka Marianna. Z aktu małżeństwa Marianny zawartego 
w parafii Szymanowice – Księstwo Poznańskie wynika, że urodziła się ona 
w tej parafii z rodziców zamieszkałych w Łomży. Prawdopodobnie zamiast 
miejscowości Wizna podano nazwę guberni, co bardziej przybliżało lokaliza-
cję miejscowości. W Księstwie Poznańskim Marianna przebywała na służbie 
we dworze w miejscowości Ruda Wieczyńska, parafia Szymanowice.
 Prowadzone przez nas badania genealogiczne wykazały, że zdecydowana 
większość osób noszących nazwisko Trepanowski mieszkająca obecnie w Pol-
sce, a  także USA wywodzi się z ziemi wiskiej, obejmującej parafie: Wizna, 
Jedwabne, Burzyn. Dlatego też uważamy, że rodziny te stanowią jeden ród 
Trepanowskich, mający wspólnego przodka żyjącego w dawnych wiekach. To 
przekonanie motywuje nas do kontynuowania badań i ustalania pokrewień-
stwa pomiędzy poszczególnymi rodzinami. Przynosi to również pozytywny 
skutek, gdyż sprzyja nawiązywaniu osobistych kontaktów z dalszą rodziną, 
z którą na przestrzeni lat, z różnych niezależnych od nas względów, relacje 
rodzinne uległy zatarciu. Przyczyniła się do tego między innymi wczesna 
emigracja zarobkowa za granicę, która w większości przypadków zakończyła 
się pozostaniem za granicą na zawsze. Pewna grupa osób wyemigrowała do 
USA, w pojedynczym przypadku do Francji.
 W końcu XIX i na początku XX wieku w czasie europejskiego kryzysu 
gospodarczego rozpoczęła się wielka emigracja do Ameryki, która nie omi-
nęła również naszej rodziny. Z dotychczasowych ustaleń dokonanych przez 
Tadeusza Trepanowskiego (współautor opracowania zajmujący się badaniem 
„amerykańskiej” gałęzi rodu Trepanowskich) wynika, że najwcześniej, tj. 13 
maja 1896 roku przybył do Ameryki Adam Trepanowski, mieszkaniec Su-
wałk, następnym był Katenz (Kazimierz) Trepanowski, który 4 czerwca 1900 
roku przypłynął do portu w  Nowym Jorku. Dnia 30 kwietnia 1902 roku 
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do Nowego Jorku przypłynął kolejny emigrant z Wizny – Jan Trepanowski. 
Wśród osób wyjeżdzających do Ameryki znalazło się 5-cioro dzieci naszego 
pradziadka Franciszka Trepanowskiego, zamieszkałego we wsi Rostki koło 
Jedwabnego. Spośród tej piątki tylko nasz dziadek Władysław po dwukrot-
nym pobycie w USA w  latach 1903–1905 i 1914–1920 zdecydował się na 
powrót do Polski. Czwórka jego rodzeństwa: 18-letnia Marianna (emigracja 
w 1906 roku), 29-letni Feliks (wyjazd zarobkowy w 1906 roku i emigracja 
wraz z  żoną i  córką w  1912 roku), 27-letni Bronisław (emigracja w  1911 
roku, emigracja żony i  2 dzieci w  1913 roku) i  najmłodszy 18-letni Kazi-
mierz (emigracja w  1910 roku), pozostali na stałe w  Ameryce, uzyskując 
obywatelstwo amerykańskie i  dając początek nowym, zamerykanizowanym 
pokoleniom Trepanowskich. 
 W wyniku analizy okrętowych list pasażerskich dostępnych w Muzeum 
Emigracyjnym na Ellis Island w  Nowym Jorku ustalono, że w  okresie od 
1896 r. do 1946 r. do USA wyemigrowało 35 osób noszących nazwisko 
Trepanowski. Jest to stan z  sierpnia 2017 roku. Wśród tych osób jest troje 
dzieci w wieku od 1,6 msc. – do 3 lat, dwoje niepełnoletnich w wieku 16 
i 17 lat, pozostałe 30 osób w wieku od 18 do 40 lat. Sporządzony wykaz 35 
osób zawiera następujące informacje: 1) imię i nazwisko, 2) data urodzenia, 
3) miejsce urodzenia lub ostatnie miejsce zamieszkania 4) wiek emigranta 
5) miasto i kraj, z którego emigrant wypływał, 6) data wypłynięcia z portu, 
7) nazwa statku, na którym płynął, 8) data przypłynięcia i  nazwa miasta 
portowego w USA, 9) nazwa miasta jako docelowego miejsca pobytu.
  Miejsca zamieszkania emigrantów przed ich wyjazdem to: Suwałki – 1 
osoba; Łomża – 6 osób; Wizna – 8 osób; Bożejewo – 2 osoby; Warszawa 
– 1 osoba; Rostki, parafia Jedwabne – 7 osób. Pozostałe nie zostały po-
twierdzone. Oprócz osób o nazwisku Trepanowski wyjechała jeszcze znaczna 
grupa ich kuzynów i powinowatych mających inne nazwiska. Niektóre osoby 
wyjeżdżały 2-3-krotnie, typowo w celach zarobkowych. 
 W efekcie żmudnego przeszukiwania polskich i amerykańskich archi-
wów udało się odnaleźć szereg interesujących dokumentów dotyczących 
emigrantów z rodziny Trepanowskich. Znaczącymi są tu akty stanu cywilnego, 
zapisy z okrętowych list pasażerskich – „List Or Manifest Of Alien Passen-
gers For The United States Immigration Officer At Port Of Arrival” – lista 
obcych pasażerów przewożonych przez statek do Stanów Zjednoczonych 
sporządzona przez urzędnika imigracyjnego w  porcie przybycia, nekrologi 
i  nagrobki cmentarne zawierające wiele szczegółowych informacji. Dzięki 
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Internetowi, portalom i  komunikatorom społecznościowym udało się rów-
nież nawiązać kontakt z potomkami braci naszego dziadka. W  ten sposób 
uzyskano szereg istotnych informacji dotyczących ich życia w USA, a opra-
cowywane biogramy członków naszej rodziny wzbogaciły stare i współczesne 
fotografie przesłane przez ich amerykańskich potomków. Niektóre informa-
cje uzyskane zza oceanu okazały się pomocne, a  niekiedy nawet kluczowe 
w prowadzonych przez nas badaniach. 
 Trepanowscy mieszkający obecnie na kontynencie amerykańskim to 
również potomkowie emigrantów wywodzących się z rodzin zamieszkałych 
na terenie Wizny i  Rostek. Z  kilkoma osobami należącymi do tej gałęzi 
rodu Trepanowskich również nawiązaliśmy kontakt. Mimo że wszyscy są 
rodowitymi amerykanami, zachowali polską tożsamość i  polskie nazwiska. 
Tylko w  jednym przypadku nazwisko Trepanowski zostało zmienione na 
Trenton. Amerykańscy prawnukowie Mateusza Trepanowskiego z  Wizny, 
mieszkający w  stanie Ohio USA posługują się odmianką nazwiska Trepa-
nowski bez litery „w” – Trepanoski. Zapewne stało się tak na skutek błędnego 
lub fonetycznego zapisu nazwiska w urzędzie i tak pozostało. Pamiętać rów-
nież należy, że w USA (w  języku angielskim), nie występuje żeńska forma 
nazwiska – Trepanowska, tak więc zarówno mężczyźni, jak też kobiety, po-
sługują się nazwiskiem w zapisie i brzmieniu: Trepanowski.
 Mężczyźni ze starszego pokolenia Trepanowskich w  Ameryce praco-
wali w  różnych zawodach, utrzymywali wielodzietne rodziny, a  ich żony 
zajmowały się prowadzeniem domu i  wychowywaniem dzieci. Byli we-
teranami Armii Amerykańskiej biorącymi udział w  obu wojnach świa-
towych oraz w  wojnie w  Korei. Wielu spośród Trepanowskich młodszego 
pokolenia, urodzonych już w USA uzyskało wysoki status społeczny z racji 
zdobytego wykształcenia i  wykonywanych zawodów takich, jak: lekarz, 
prawnik, dziennikarz, bankowiec, biznesmen. Historia emigracji członków 
naszej rodziny przedstawiona zostanie w  przygotowywanym, odrębnym 
opracowaniu. W  poszukiwaniu materiałów do tego opracowania w  lipcu 
2011 roku odbyliśmy jedną z wizyt w Muzeum Emigracji w Nowym Jorku, 
mającym swoją siedzibę w dawnej stacji emigracyjnej na wyspie Ellis, przez 
którą od 1892 do 1924 roku przeszło około 22 milionów emigrantów. 
Wśród nich również nasz dziadek Władysław i  jego rodzeństwo. Jest to 
miejsce szczególne, zwane wyspą łez, bo to tam decydowano, czy emigrant 
wpuszczony zostanie na stały ląd, czy zostanie odesłany tam skąd przybył. 
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W okresie funkcjonowania stacji emigracyjnej ponad 3 tysiące emigrantów 
nie opuściło tej wyspy, ponieważ podczas odbywania kwarantanny zmarli na 
skutek różnych chorób. 
 Głównym portem, do którego przypływały statki z  emigrantami, był 
Nowy Jork. W dalszą podróż do docelowego miejsca docierano koleją. Za-
mieszczona mapka przedstawia stany na kontynencie amerykańskim, w któ-
rych zamieszkują Trepanowscy, czyli: Nowy Jork, Pennsylvania, Michigan, 
Indiana, Georgia, Ohio, Florida.
 Emigracja do Stanów Zjednoczonych nie zakończyła się z końcem wiel-
kiej emigracji zarobkowej na początku XX wieku, lecz trwa nadal, co prawda 
nie w takim wymiarze jak wówczas. Dość duża liczba osób wyemigrowała do 
tego kraju w okresie zmian ustrojowo-politycznych przed i po upadku syste-
mu socjalistycznego w Polsce. Był to drugi okres emigracji. Jednak nie tylko 
te przyczyny są powodem wyjazdów. Łączenie rodzin też ma tutaj swoje 
znaczenie, a czasem jest to po prostu chęć spróbowania życia w innym kraju. 
Po 1990 roku dwoje dzieci Jana Trepanowskiego (współautora opracowania) 
również wyjechało do USA, gdzie założyły rodziny. Anna – rodowe nazwi-
sko Trepanowska, po mężu Romero i Andrzej rodowe nazwisko Trepanowski, 
po przyjęciu nazwiska swojej żony, obecnie Senator. Po kilkuletnim pobycie 
w Nowym Jorku oboje przeprowadzili się do stanu Florida i w miejscowości 
Boca Raton zakupili domy osiedlając się tam docelowo. Po pewnym czasie 
dołączył do nich ojciec – Jan Kazimierz Trepanowski (współautor niniejszego 
opracowania), zakupując apartament mieszkalny w miejscowości Nord Lau-
derdale. Po zakończeniu pracy w Nowym Jorku i przejściu na emeryturę, do 
rodziny dołączyła także – Hanna Trepanowska, rodowe Adamus – żona Jana. 
W 2010 roku do USA wyjechała także Katarzyna Trepanowska (najmłodsza 
córka Tadeusza Władysława Trepanowskiego – brata Jana, także współautor 
opracowania). Mieszka w Nowym Jorku i tam zawarła związek małżeński. 
 Po zakończeniu II wojny światowej i  zmianie granic Polski, pojedyn-
cze osoby z naszej bliskiej rodziny – owdowiała żona i córka naszego stryja 
Wacława Trepanowskiego (zamordowanego przez hitlerowców w  więzieniu 
na Zamku Lubelskim), zamieszkałe w  okolicy Grodna, znalazły się poza 
granicami Polski, na terenach byłego ZSRR.
 W  łomżyńskich aktach stanu cywilnego nazwisko TREPANOWSKI 
pojawia się 4 lutego 1823 roku, kiedy to Wawrzyniec Trepanowski 28-letni 
kawaler urodzony w Wiźnie, poślubił 28-letnią Ewę Piątkowską urodzoną 
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w  Łomży. Od tej daty do listopada 2018 roku minęło bez mała 196 lat. 
Analizując akty urodzenia, małżeństw i  zgonów z parafii Łomża dostępne 
w Archiwum Diecezjalnym i Archiwum Państwowym w Białymstoku Od-
dział w Łomży, na przestrzeni tego czasu wyodrębniono 15 rodzin noszących 
to nazwisko i zamieszkujących na terenie miasta Łomży. Kolejność ustalono 
według daty zawarcia związku małżeńskiego. W  jednym przypadku jest to 
data urodzenia dziecka, którego matka nie była w związku małżeńskim. 

2. Trepanowscy z Łomży

 Rodziny Trepanowskich zamieszkujące na terenie miasta Łomży wywo-
dziły się z czterech gałęzi rodu. 
 Wawrzyniec Trepanowski i rodziny powstałe z jego dzieci wywodzili się 
z Wizny. Ich przodkami byli Wojciech i Wiktoria Pachucka – małżonkowie 
Trepanowscy. Linia ta na terenie Łomży zakończyła swą ciągłość po 1862 
roku, gdy ostatni z żyjących synów Wawrzyńca, Feliks ze swoją rodziną prze-
niósł się do miejscowości Zakroczym – województwo mazowieckie. Tam 
jego synowie Leon i  Marceli Trepanowscy założyły rodziny i  pozostali na 
stałe, dając początek nowej gałęzi rodu Trepanowskich. 

Jan Kazimierz Trepanowski, (pierwszy z lewej) i jego brat Tadeusz Władysław  
(współautorzy opracowania) oraz córka Tadeusza – Katarzyna, przed Muzeum Emigracyjnym 

w USA, Nowy Jork 22.05.2011 roku
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 Ludwik Trepanowski, były burmistrz Wizny i wójt gmin Grądy i Ko-
niecki Wądołowo, również pochodził z Wizny, a jego rodzicami byli Tomasz 
Trepanowski (również burmistrz Wizny w  latach 1804-1807)8 i  Marianna 
z Mielnickich. Rodzina Ludwika zakończyła swą ciągłość w 1915 roku wraz 
ze śmiercią jego niezamężnej córki Bronisławy, która była ostatnią żyjącą 
osobą z tej rodziny. 
 Franciszek, Władysław, Bronisław, Adam Trepanowscy i  rodziny po-
wstałe z  ich dzieci, wywodzili się z Rostek koło Jedwabnego. Trzej pierwsi 
byli braćmi, a Adam był ich stryjem. Ich wspólnymi przodkami byli Franci-
szek Trepanowski i Salomea z Czerwińskich (nasi pra-pra-pradziadkowie.) 
Jeden z  wymienionych braci – Władysław był dziadkiem Jana i  Tadeusza 
Trepanowskich, współautorów opracowania o rodzie Trepanowskich. 
 Aleksander Trepanowski i rodziny powstałe z jego dzieci wywodziły się 
z Janczewa, jednak jego przodkowie byli mieszkańcami Wizny. Ojciec Alek-
sandra – Paweł był bratem Mateusza Trepanowskiego. Obaj zaś byli synami 
Jana i Józefy z Trzmielowskich, małżonków Trepanowskich. 
 Nasi pra-pra-pradziadkowie to prawdopodobnie Łukasz urodzony oko-
ło 1793 roku i Agata (brak nazwiska rodowego), małżonkowie Trepanow-
scy. Na temat tego małżeństwa mamy niepełne dane, lecz wiemy, że mieli 
przynajmniej 2 synów. Jeden z nich Michał Trepanowski urodzony w 1774, 
39-letni żołnierz 6 Pułku Kawalerii Polskiej, dnia 2 czerwca 1813 roku zawarł 
związek małżeński z Marianną Markowską, wdową, zamieszkałą w Wiźnie, 
która 3 miesiące wcześniej przeszła na wiarę katolicką, co poświadcza Akt 
małżeństwa Nr 8/1813, w parafii Wizna. Początkowo małżeństwo to miesz-
kało w  Wiźnie, później przeniosło się do miejscowości Kaimy. Jednym ze 
świadków zawarcia małżeństwa był 30-letni Antoni Trepanowski. Możliwe, 
że to kolejny syn Łukasza i Agaty. 
 Drugi syn Łukasza i Agaty to nasz praprapradziadek Franciszek Trepa-
nowski urodzony około 1783 roku. Związek małżeński zawarł w roku 1812 
w Burzynie (parafia Burzyn), z Salomeą Czerwińską, córką Szymona i Mag-
daleny Świerzbińskiej, małżonków Czerwińskich, urodzoną około 1780 roku 
(rok urodzenia określony na podstawie wieku podanego w akcie urodzenia 
ich pierwszej córki – Marianny). Akt małżeństwa nr 355/1812 sporządzono 
w języku łacińskim. 

8 Por. Cz. Brodzicki, Wizna w latach 1529-2000, Łomża 2003.
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Akt małżeństwa (Nr 355/1812) Franciszka Trepanowskiego i Salomei Czerwińskiej, parafia Burzyn. 
Księga małżeństw w Archiwum Parafialnym w Burzynie.

  Nasi przodkowie – pokrewieństwo potwierdzone dokumentami – to 
Franciszek Trepanowski i  Rozalia Gutowska małżonkowie Trepanowscy 
mieszkający w Rostkach.
  Franciszek Trepanowski (nasz pradziadek)9 urodził się 5 grudnia 1846 
roku w Rostkach koło Jedwabnego (Akt urodzenia nr 97/1846). Rodzicami 
jego byli: Franciszek Trepanowski urodzony około 1815 roku i Aniela Chod-
nik (późniejsza forma nazwiska Chodnicka), urodzona dnia 3 sierpnia 1826 
roku w Doliwach, parafia Przytuły, córka Grzegorza Chodnika i Katarzyny 
Zając. Rodzice Franciszka pobrali się 24 listopada 1844 roku w  kościele 
w Jedwabnem (Akt małżeństwa nr 32/1844). 
 Babka Franciszka – Salomea z  Czerwińskich (w  akcie zgonu podane 
imię Teofila) zmarła w Rostkach dnia 4 października 1849 roku, gdy Fran-
ciszek miał 3 lata (Akt zgonu nr 37/1849). Dziadek naszego pradziadka 
Franciszka, również Franciszek, zmarł w Rostkach – rok przed ślubem jego 
rodziców, 29 kwietnia 1843 roku. Żył 50 lat. Akt zgonu nr 24/1843. 

9 Zdjęcie uzyskane w dniu 26.10.2018 roku przez Tadeusza Trepanowskiego od Hanny Horodeń-
skiej –  prawnuczki Franciszka.
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Akt urodzenia nr 97/1846 – Franciszek Trepanowski

Rostki
Nr 97/1846. Działo się w Mieście Jedwabno dnia szóstego grudnia tysiąc osiem-
set czterdziestego szóstego roku w  południe. Stawił się Franciszek Trepanowski 
włościanin z Rostek lat trzydzieści liczący w obecności Jakuba Gołębiewskiego lat 
czterdzieści i  Franciszka Glińskiego lat czterdzieści liczących włościan z  Rostek 
i  okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w  Rostkach dnia wczorajszego 
o  godzinie czwartej rano z  jego małżonki Anieli z  Chodnickich lat trzydzieści 
mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nada-
ne zostało imię Franciszek a rodzicami jego chrzestnymi byli Tomasz Kornatoski 
i Konstancja Gołębiewska. Akt ten stawiającym, ojcu i świadkom, pisać nie umieją 
przeczytany przez Nas i podpisany.
                                         X Franciszek Chojnowski Proboszcz Jedwabieński

 2 lutego 1869 roku w  kościele parafialnym w  Jedwabnem, 23-letni 
Franciszek Trepanowski syn Franciszka i Anieli Chodnickiej zawarł związek 
małżeński z 21-letnią Rozalią Gutowską urodzoną 27.06.1847 roku w Pa-
wełkach (Akt urodzenia nr 43/1847), córką Tomasza i Hanny z Lipińskich 
(Akt małżeństwa nr 9/1869). Po ślubie Franciszek i Rozalia, małżonkowie 
Trepanowscy prowadzili gospodarstwo rolne w  Rostkach. Franciszek miał 
pasiekę. W okolicy był dobrze znany, gdyż posiadał dużą wiedzę dotyczącą 
pszczelarstwa. Pszczelarze z  różnych miejscowości często korzystali z  jego 
porad i pomocy przy rozwiązywaniu różnych problemów związanych z ho-
dowlą pszczół. Franciszek i Rozalia mieli 12 dzieci, z czego pięcioro zmarło 
w wieku niemowlęcym lub dziecięcym.
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 14.06.1898 roku zmarła nasza prababcia Rozalia. Żyła zaledwie 51 lat 
(Akt nr 72/1898). Po śmierci pierwszej żony Franciszek ożenił się powtórnie 
z młodszą od siebie o 17 lat Bronisławą Sienkiewicz pochodzącą z Dobrzy-
jałowa. Ślub odbył się w kościele w Dobrzyjałowie. Pradziadek Franciszek 
z drugą żoną Bronisławą Sienkiewicz mieli 4 dzieci. 
 Dotychczas ustalono dane pięciorga z rodzeństwa pradziadka Francisz-
ka Trepanowskiego, jego trzech sióstr i dwóch braci.
 Rodzeństwo Franciszka:
— Anna Trepanowska (03.06.1849–11.11.1932). Związek małżeński zawar-

ła 26 lutego 1867 roku z  Piotrem Wiśniewskim, synem Jana i  Anny 
Kruszewicz, urodzonym w  Wyłudzinie parafia Dobrzyjałowo. Zmarła 
11.11.1932 roku. 

— Józef Adam Trepanowski (24.10.1851–?), syn Franciszka i Anieli Chod-
nickiej urodzony 24 października 1851 roku w Rostkach.

— Marianna Trepanowska (01.08.1854–?). 
— Józefa Trepanowska (03.07.1857–?).
— Adam Trepanowski (13.09.1862–14.10.1903). Związek małżeński zawarł 

z Eleonorą Betcher około 1888 roku. Zmarł 14.10.1903 roku w Łomży, 
w wieku 43 lat.

 Bogaty materiał biograficzny dotyczący Adama Trepanowskiego i  jego 
rodziny, w tym odnogi amerykańskiej, zawarto w odrębnym opracowaniu. 

3.  Dzieci z pierwszego małżeństwa Franciszka i Rozalii  
  Trepanowskich

 Franciszek Trepanowski, urodzony 1 marca 1870 roku, w  Rostkach 
parafia Jedwabne (Akt urodzenia nr 29/1870). Był dwukrotnie żonaty. 
Pierwszy związek małżeński ze szlachcianką Katarzyną Łępicką, w  1893 
roku w Łomży (Akt małżeństwa nr 37/1893). Mieszkał w Łomży przy ul. 
Wąskiej. Brak informacji o dzieciach z tego małżeństwa (najprawdopodob-
niej małżeństwo bezdzietne). Po śmierci Katarzyny zawarł drugi związek 
małżeński z Julią Podsiad. Z tego związku dotychczas ustalono jedno dziec-
ko – Tadeusza Trepanowskiego, urodzonego 31.05.1918 roku w Łomży (Akt 
urodzenia nr 91/1919 – akt zapóźniony z powodu działań wojennych).
 Franciszek Trepanowski zmarł 3.09.1950 roku w Łomży, w wieku 80 lat. 
Dane biograficzne jego rodziny przedstawione są w odrębnym opracowaniu.
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 Rozalia Trepanowska, urodzona 4.09.1871 roku w  Rostkach parafia 
Jedwabne (Akt urodzenia nr 111/1871). Związek małżeński zawarła w 1898 
roku w Jedwabnem z Janem Mrozikiem. W aktach występuje również jako 
Mrozicki (Akt małżeństwa nr 6/1898). Małżeństwo Jana i Rozalii zamiesz-
kiwało w miejscowości Kotowo Plac koło Jedwabnego. Dotychczas ustalono 
czworo dzieci tego małżeństwa. Materiały dotyczące rodziny Jana i Rozalii 
znajdują się w odrębnym opracowaniu. 
  Władysław Trepanowski (nasz dziadek) urodzony 1.04.1873 roku 
w Rostkach parafia Jedwabne (Akt urodzenia nr 40/1873). Związek małżeński 
zawarł z Adelą Mroczkowską, urodzoną 12 lutego 1897 roku w Łomży (Akt 
małżeństwa nr 49/1897 Łomża). Władysław i Adela mieli 9 dzieci. Mieszkali 
w  Łomży przy ul. Zamiejskiej. Po dwukrotnych pobytach w  USA w  latach 
1903-1905 oraz 1914 – 1920, w  styczniu 1921 roku Władysław uruchomił 
w  Łomży sklep z  artykułami kolonialnymi. W  latach 30. wraz z  synami: 
Henrykiem, Wacławem i Józefem, na kresach wschodnich w miejscowościach 
Zelwa i  Sopoćkinie uruchamiał piekarnie chrześcijańskie. W  Łomży przy 
ulicy Zamiejskiej posiadał również własną piekarnię, która po wojnie została 
upaństwowiona i  funkcjonowała do połowy lat 60-tych jako Piekarnia GS 
Drozdowo, a później GS Piątnica. Władysław żył 84 lata. Zmarł 23.10.1957 
roku w Łomży (Akt nr 491/1957). Obszerny materiał biograficzny dotyczący 
Władysława i jego rodziny zawierają odrębne opracowania. 
 Jan Trepanowski, urodzony dnia 18.05.1875 roku w  Rostkach para-
fia Jedwabne (Akt urodzenia nr 70/1875). Zmarł w  wieku niemowlęcym 
w 1875 roku (Akt zgonu nr 34/1875). 
 Jan Trepanowski, urodzony 10.09.1876 roku w  Rostkach, parafia Je-
dwabne (Akt urodzenia nr 111/1876). Zmarł w wieku niemowlęcym w 1876 
roku (Akt zgonu nr 112/1876).
 Feliks Trepanowski urodzony 21.11.1877 roku w  Rostkach, parafia 
Jedwabne (Akt urodzenia nr 145/1877). Po wyjeździe zarobkowym do USA 
w 1906 roku wrócił do kraju i zawarł związek małżeński z Franciszką Kę-
dzierską. W grudniu 1912 roku wraz z żoną i półtoraroczną córką Marian-
ną, na pokładzie statku „S. S. George Washington” wypływającego z portu 
w  Bremen (Niemcy) wyemigrował na stałe do USA, gdzie przybyli 24 
grudnia 1912 roku. Feliks żył 87 lat. Zmarł w Brooklynie, New York, USA 
14.03.1964 roku. Został pochowany wraz z żoną na Holy Cross Cemetery 
3620 Tilden Avenue Brooklyn, Kings County, New York. Bogate materiały 
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biograficzne dotyczące Feliksa i jego rodziny zawiera odrębne opracowanie. 
Autorzy opracowania nawiązali osobisty kontakt z wnukami i prawnukami 
Feliksa mieszkającymi w USA.
 Bronisława Trepanowska urodzona 31.01.1880 roku w Rostkach, para-
fia Jedwabne (Akt urodzenia nr 24/1880). Żyła 2 lata. Zmarła w 1982 roku 
(Akt zgonu nr 58/1882).
 Bronisław Trepanowski urodzony 3.09.1882 roku w Rostkach, parafia Je-
dwabne (Akt urodzenia nr 151/1882). Z zawodu był stolarzem. 2.02.1908 roku 
w Łomży zawarł związek małżeński z  Józefą Cwaliną urodzoną w Kownatach, 
parafia Dobrzyjałowo (Akt nr 14/190). Dnia 16.09.1911 roku na pokładzie statku 
„SS Neuw Amsterdam” wypłynął z portu w Rotterdamie – Holandia w podróż 
do Ameryki. Dwa lata później w 1913 roku dołączyła do niego 27-letnia żona 
z dwojgiem dzieci. Był to ich wyjazd na stałe. W USA urodziły się kolejne dzieci 
Bronisława i Józefy. Bronisław żył 82 lata. Zmarł w Nowym Jorku 12.08.1964 roku. 
Jego żona Józefa zmarła 18.01.1970 roku. Przeżyła 83 lata. Oboje spoczywają na 
cmentarzu Św. Rajmunda w Bronx New York (St. Raymond’s Cemetery, 2600 La-
fayette Ave, Bronx, NY 10465, USA). W trudnych latach powojennych rodzina ta 
pomagała naszym rodzicom, przysyłając leki i odzież dla dzieci. Po urwanym kon-
takcie na początku lat 60–tych ubiegłego wieku Tadeusz Trepanowski (współautor 
niniejszego opracowania) poprzez internetowy portal społecznościowy nawiązał 
kontakt z wnukami Bronisława i  Józefy, 72-letnią Lorraine Colvin i  69-letnim 
Robertem Harechmak. Bogate materiały biograficzne dotyczące Bronisława i jego 
rodziny zawiera odrębne opracowanie.
 Sylwin Trepanowski urodzony 3.07.1886 roku w Rostkach, parafia Je-
dwabne (Akt urodzenia nr 60/1886). Żył 8 miesięcy. Zmarł dnia 13.07.1886 
roku (Akt zgonu nr 60/1886).
 Waleria Trepanowska urodzona 6.06.1887 roku w  Rostkach, parafia 
Jedwabne (Akt urodzenia nr 117/1887). Żyła 6 miesięcy. Zmarła 26.11.1887 
roku (Akt zgonu nr 139/1887). 
 Marianna Trepanowska urodzona 20.10.1888 roku w Rostkach parafia 
Jedwabne (Akt urodzenia nr 194/1888). Dnia 11.11.1906 roku, mając za-
ledwie 18 lat, na pokładzie statku „SS Chemnitz” opuściła port w Bremen 
(Niemcy), udając się w podróż do Nowego Jorku. Po przejściu przez Centrum 
Emigracyjne na Ellis Island udała się do kuzynki mieszkającej w kamienicy 
pod adresem 145 S 4th Street, położonej pomiędzy ulicami Bedford Ave 
a Drigs Ave w dzielnicy Williamsburg w Brooklynie, New York. Dalsze jej 
losy nie są znane.
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  Kazimierz Trepanowski urodzony 26.02.1891 roku w Rostkach, parafia 
Jedwabne (Akt urodzenia nr 46/1891). Jako 18-letni młodzieniec opuścił ro-
dzinną miejscowość i po dotarciu do Rotterdamu w Holandii, 3.03.1910 roku 
wsiadł na statek „SS Potsdam”, którym popłynął do Nowego Jorku, USA. 
Tam ożenił się z Janiną Sakowską pochodzącą z Jedwabnego. Małżeństwo to 
miało 10 dzieci. Troje z nich zmarło w wieku dziecięcym. W styczniu 2018 
roku nawiązałem kontakt z wnuczką Kazimierza Judith Mary Trepanowski 
Andersson, od której otrzymałem zdjęcia i istotne informacje o rodzinie. 

4. Dzieci z drugiego małżeństwa Franciszka i Bronisławy  
  Sienkiewicz

 Regina Trepanowska urodzona 21.01.1901 roku w  Rostkach, parafia 
Jedwabne (Akt urodzenia nr 20/1901). 28 lutego 1927 roku 26-letnia Regina 
wyszła za mąż za Mariana Pawłowskiego. Ślub odbył się w kościele w  Je-
dwabnem. Później Regina i Marian mieszkali w miejscowości Kobylnica.
 Zygmunt Rajmund Trepanowski urodzony 12.05.1902 roku w Rost-
kach, parafia Jedwabne (Akt urodzenia nr 77/1902). 10.02.1925 roku Rajmund 
wstąpił w związek małżeński z Julianną Sobutą pochodzącą z Dobrzyjałowa. 
Małżonkowie Rajmund i Julianna zamieszkali w Rostkach i żyli tam aż do 
swej śmierci. Zygmunt Rajmund zmarł 26 marca 1968 roku, a cztery i pół 
roku później, 26 sierpnia 1972 roku zmarła jego żona Julia. Po ich śmierci go-
spodarstwo zostało sprzedane. Zygmunt i Julia mieli czworo dzieci. Ryszard 
urodzony w 1925 roku ochotniczo zaciągnął się w 1944 roku do II Armii 
WP. Zginął w  maju 1945 roku podczas walk w  rejonie Panschwitz-Kuc-
kau (gmina w  powiecie Budziszyn, w  Saksonii, Niemcy). Henryka zmarła 
w  Rostkach we wrześniu 1945 roku, a  Zofia w  Białymstoku 03.12.2018 
roku. Najmłodsza Helena wraz z mężem Henrykiem Szypulskim mieszkają 
w Trójmieście.
 Witold Trepanowski urodzony 3.09.1904 roku w  Rostkach, parafia 
Jedwabne (Akt urodzenia nr 133/1904). 22 listopada 1928 roku 24-letni 
Witold ożenił się w  Białymstoku z  Bronisławą Perkowską. Witold był 
osobą przedsiębiorczą. Na początku lat 30-tych prowadził w  Białymstoku 
rzeźnię miejską, sklep i  zakład masarniczy. Interesy Witolda rozwijały się 
bardzo dobrze. W 1934 roku 30-letni Witold posiadał samochód ciężarowy. 
We wrześniu 1939 roku samochód został zarekwirowany przez wojsko do 
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działań wojennych. Witold sam musiał go odprowadzić do Grodna. W za-
mian otrzymał dokument potwierdzający zajęcie samochodu i  nic więcej. 
W  czasie wojny Witold był represjonowany przez NKWD. Aresztowany, 
przebywał w więzieniu od 1940 do 1941 roku. Osadzony był również w wię-
zieniu w Łomży, skąd udało mu się zbiec. 
 Mieczysław Trepanowski urodzony 1.01.1907 roku w Rostkach, parafia 
Jedwabne (Akt urodzenia nr 1/1907). Mieczysław ożenił się w Dobrzyjało-
wie Aleksandrą Kwiatkowską. Zginął tragicznie 2 czerwca 1945 roku. Żył 
zaledwie 37 lat. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Dobrzyja-
łowie. Aleksandra Trepanowska, żona Mieczysława, opuściła Dobrzyjałowo 
i wyjechała z dziećmi do Górowa Iławeckiego (gmina w województwie war-
mińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim). Jeden z synów Mieczysława 
– Henryk wrócił do rodzinnego Dobrzyjałowa, gdzie zmarł 18 maja 1998 
roku przeżywszy 64 lata. Jego żona Janina zmarła 27 czerwca 2017 roku 
w wieku 90 lat. Oboje pochowani są na cmentarzu w Dobrzyjałowie.
  Franciszek Trepanowski nasz pradziadek i  ojciec wyżej wymienionych 
dzieci zmarł w Rostkach 23 stycznia 1924 roku. Żył 78 lat (Akt zgonu nr 
1/1924). Został pochowany na cmentarzu w  Jedwabnem. Pozostawił po 
sobie 61-letnią żonę Bronisławę, siedmioro żyjących dzieci z  pierwszego 
małżeństwa i czworo dzieci z drugiego małżeństwa.

Akt zgonu nr 1/1924 Franciszek Trepanowski
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 Dzięki uporowi i niejednokrotnie żmudnej pracy związanej z szukaniem 
w archiwach starych aktów, a później często żmudnym i mozolnym rozszy-
frowywaniom oraz tłumaczeniom tekstów rosyjskich, angielskich i łacińskich 
na język polski poznawaliśmy nieznane nam dzieje rodziny. Dzięki zdoby-
tym informacjom odnaleźliśmy miejsca, w  których mieszkali nasi krewni 
i odwiedziliśmy ich groby na cmentarzach polskich i w USA, paląc znicze 
i zostawiając miniaturki flagi polskiej na ich mogiłach. W trakcie prowadzo-
nych badań udało nam się odnaleźć krewnych rozrzuconych po świecie i na-
wiązać utracone więzi rodzinne. W kilku przypadkach zdążyliśmy dosłownie 
w  ostatnim momencie, ponieważ osoby, z  którymi nawiązaliśmy kontakt 
i od których czerpaliśmy wiedzę o rodzinie, niestety już nie żyją. 10 stycznia 
2014 roku odeszła 54-letnia Cheryl Ann Trepanowski Wilhelmsen, żona 
Johna Trepanowskiego – wnuczka Feliksa, mieszkająca w Conyers, Georgia, 
USA, 17 października 2016 roku zmarła 61-letnia Carol Ann Carver Tre-
panowski – wnuczka Feliksa Trepanowskiego mieszkająca w Roxboro, North 
Carolina, USA, dnia 3 grudnia 2018 roku niespodziewanie odeszła 88-letnia 
Zofia Pieńczykowska, córka Zygmunta Trepanowskiego, z którą jeszcze dzień 
wcześniej umawiałem się na spotkanie rodzinne. Osoby te zostaną w naszej 
pamięci, ponieważ wniosły swój wkład w naszą pracę. Były dla nas inspiracją 
i źródłem wiedzy o rodzinie. Każdy nawiązany nowy kontakt przynosi obu 
stronom duże zadowolenie, a nam dodatkowo ogromną satysfakcję z tego, że 
nasza praca na coś się przydaje.
 Ze zgromadzonych materiałów i  informacji powstają ciągle aktualizo-
wane opracowania biograficzne dotyczące poszczególnych osób, zawierające 
oprócz treści wiele dokumentów i zdjęć. Nasze prywatne badania genealo-
giczne służą przede wszystkim odkrywaniu własnej tożsamości, odnajdo-
waniu cech wspólnych z  naszymi przodkami, przywracaniu pamięci i  po-
kazywaniu ich dokonań, zaszczepianiu w młodym pokoleniu naszych dzieci 
i  wnuków wartości rodzinnych i  przekazaniu im wiedzy, jaką zdobyliśmy. 
Myślę, że trafnym będzie zacytowanie w tym miejscu słów Cypriana Kamila 
Norwida, które oddają sens naszych działań: „Aby mierzyć drogę przyszłą, 
trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”. Trzeba budować przyszłość, korzystając 
z wiedzy i doświadczeń przeszłości. 
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Lutosławski Franciszek Dionizy 149, 

151, 159
Lutosławski Henryk 152
Lutosławski Ignacy 149
Lutosławski Jan 153-154
Lutosławski Jan Chryzostom 151
Lutosławski Jan s. Kacpra 148
Lutosławski Józef 151
Lutosławski Kazimierz 151, 158
Lutosławski Marian 153
Lutosławski Marian Józef 151
Lutosławski Saryusz Franciszek 148
Lutosławski Stanisław Kostka 149-150, 

152, 154
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Lutosławski Wincenty 149-150, 154, 
156-158

Lutosławski Wincenty Jakub 148
Lutosławski Witold 147, 152

Ł
Łabęcka Celina z d. de Lacour 44-45
Łabęcka Janina 46-49, 52-55, 58
Łabęcka Ludwika 44, 50
Łabęcka Maria Janina 43-44, 51
Łabęcki Mikołaj 44-45
Łabęcki Paweł 44, 47-49, 51
Łabęcki Stanisław 44-47
Ławski Bartłomiej 171
Łepkowski Bronisław 137
Łępicka Katarzyna 240
Łoś Jadwiga 164
Łoś Jakub 164

M
Majewski Henryk Aleksy 71
Majewski Maciej 70-71
Maliszewski Bartłomiej 229
Marcinowicz Tobiasz 98
Markiewicz Antoni 16
Markowska Marianna 237
Matz Edmund 108-109
Matz Franciszek 106-108
Matz Helena 107-108, 110
Mazur Abraham 88
Meissner Czesław 150
Meissner Halina z d. Lutosławska 150
Mianowska Ludwika 220
Michel Maria 137
Mielnicka Marianna 237
Mielżyńska Elżbieta Teresa 201
Miernowski Ignacy 210
Mikorska Izabela 32, 34
Mikorski Feliks Antoni 32
Mioduszewski Ignacy 222
Młynarska Pelagia 144
Moczulska Marianna Magdalena 16, 20
Moniuszko Jadwiga z d. de Fleury 

79-80
Morsztyn Dorota 201
Mostowicz-Poźniak Jadwiga 27-28

Mościcki Ignacy 85
Mościcki Kajetan 137
Mroczko Michał 229
Mroczkowska Adela 241
Mrokowska Marianna 201
Mrozik Jan 241
Muszyńska-Hoffmann Hanna 59-62, 

65-66

N
Nadobny Jakub 193
Narbutt-Narutowicz Edward 157
Niedzielski Rafał 25
Niewiarowski Leonard 164
Niewiarowski Walenty 179
Niklewicz Maria z d. Lutosławska 150, 

152, 154
Niklewicz Mieczysław 150
Nowicka Wincenta 209

O
Odrakiewicz Józef 137
Olszewska Petronela 208
Opacki Zygmunt 182
Ostrogski Fryderyk 193
Oziembłowska Anna 182

P
Pacholczak Helena 105
Pachucka Wiktoria 236
Paderewski Ignacy 84
Pałucka Julia 61-62, 66
Parys Felicjanna 201
Patkowski Przecław 172
Pawełecka Aniela Henryka 210
Pawełecka Helena 210
Pawełecka Romania Antonina 210
Pawełecka Teresa Jadwiga 208-209, 211
Pawełecki Aleksander 210
Pawełecki Feliks Hilary 210
Pawełecki Franciszek 210
Pawełecki Jan Michał 208
Pawełecki Julian Kazimierz 208-209, 

211
Pawełecki Karol 210
Pawełecki Konstanty 209
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Pawełecki Leon Wiktor 210
Pawełecki Roman 210
Pawełecki Wincenty Antoni 209
Pawełecki Wincenty Filip 207-208, 

210-211
Pawełecki Zygmunt Aleksander 210
Pawlicki Bartłomiej 208
Pawłowski Marian 243
Peatz Juliusz 118
Perczyk Stanisław 96
Perkowska Bronisława 243
Piaskowska Klara 208
Piątkowska Ewa 235
Pietkowski Baltazar 164
Plater Emilia 122
Plater Izabela 121
Plater-Zyberk Cecylia 121-125
Plater-Zyberk Kazimierz Bartłomiej 

122
Plater-Zyberk Michał 121
Plater-Zyberk Tadeusz 123
Pniewski Antoni 108
Podgórski Kazimierz 231
Podsiad Julia 240
Pogorzelski Grzegorz 97
Poniński Adam 197 
Potocka Marianna 195
Prażmowski Mikołaj 202

R
Raczyńska Luiza 113
Raczyński Józef 113
Raczyński Magnus 113
Raczyński Michał 113
Raczyński Zygmunt 110, 112-113
Radziejewski Hieronim 195
Radziwiłł Karol 197
Radziwiłł Krzysztof 97
Radziwiłł Michał Kazimierz 204
Rakowiecka Bronisława 131-132
Rakowiecki Andrzej Konstanty 132
Rakowiecki Franciszek 132
Rakowiecki Kacper 132
Rakowiecki Piotr 132
Rakowiecki Wojciech 132

Regaud Klaudiusz 85
Repnin Mikołaj 197
Rogiński Kazimierz 71
Rokicki Aleksander 176
Roszewska Regina 105
Rozłanowicz Ludwik 230
Rychłowski Józef 20

S
Sakowska Janina 243
Sapieha Aleksander 219
Sapieha Józef 196
Sariusz Szary Florian 153
Sasinowski Mikołaj 116
Sawicki Maciej 173
Sawicki Roman 27
Sempolborski Florian 163
Siemianowski Augustyn 166
Sienkiewicz Bronisława 240
Sieradzka Jadwiga 47, 51, 55
Sieradzka Wanda 48, 53, 55
Sieradzki Jan 48, 51, 56
Sieradzki Jerzy 57
Sieradzki Stanisław 57
Sieradzki Władysław 56
Składkowska Dobrosława 22, 25-26
Składkowska Mirosława 22, 25
Składkowska Tomiła Maria 22, 25
Składkowska Wicencja Ludwika 22, 26 
Składkowski Borzywój Jan 22, 26 
Składkowski Franciszek 16-17, 20
Składkowski Jan 16
Składkowski Miłosz 26
Składkowski Sławoj Felicjan 15, 20, 

26-28
Składkowski Wincenty Rafał 16, 20, 

22, 24
Skłodowska Bronisława z d. Boguska 

70-72, 74-77
Skłodowska Helena 69, 80, 82
Skłodowska Salomea 74
Skłodowska Zofia 69, 75, 77
Skłodowska-Curie Maria 69, 72-85 
Skłodowski Józef 70, 72-75, 84
Skłodowski Wacław 98
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Skłodowski Władysław 71-72, 74, 76
Sobieska Maria Kazimiera 202
Sobieski Konstanty 191, 195
Sobuta Julianna 243
Soder Jan 36
Soder Joanna Antonina 36-37
Sołtyk Kajetan 197
Starhemberg Barbara 195, 202
Stelmachowski Andrzej 115
Stępnowska Anna 32
Strużyński Henryk 112
Suplak Michał 231
Szaniawska Ewa 201
Szol Jadwiga 26-27
Szydłowski Mikołaj 201

Ś
Świdrygiełło Bolesław 193
Świdzińska Marianna Dorota 16
Świdziński Konstanty 35
Świetlik Jakub 163

T
Tallen-Wilczewski Kazimierz 183
Tarusa Stanisław 174
Taszycka Jadwiga 164, 166
Tchórzewska Józefa 51
Tchórzewska Maria 48, 51
Tercjak Janina 112
Tęczyński Jakub 79
Trepan Agnieszka 230
Trepan Mateusz 231
Trepanowska Agnieszka 229
Trepanowska Anna 240
Trepanowska Józefa 240
Trepanowska Kosko Władysława 225
Trepanowska Marianna 233, 242 
Trepanowska Regina 243
Trepanowska Rozalia 241
Trepanowski Adam (I) 232
Trepanowski Adam (II) 237 
Trepanowski Adam (III) 240
Trepanowski Aleksander 237
Trepanowski Bronisław 233, 237, 242
Trepanowski Feliks (I) 233, 241

Trepanowski Feliks (II) 236
Trepanowski Franciszek (I) 237 
Trepanowski Franciszek (II) 230, 238
Trepanowski Franciszek (III) 230, 233, 

238-240, 244
Trepanowski Henryk 225, 241
Trepanowski Jan 232
Trepanowski Józef 241
Trepanowski Józef Adam 240
Trepanowski Józef ks. 232
Trepanowski Kazimierz 233, 243
Trepanowski Leon 236
Trepanowski Ludwik 237
Trepanowski Łukasz 237
Trepanowski Marceli 236
Trepanowski Mateusz 234, 237
Trepanowski Michał 237
Trepanowski Mieczysław 244
Trepanowski Paweł (I) 229
Trepanowski Paweł (II) 237
Trepanowski Piotr 229
Trepanowski Tomasz 232, 237
Trepanowski Wacław 235, 241
Trepanowski Wawrzyniec 235-236
Trepanowski Witold 243-244
Trepanowski Władysław 230, 233-234, 

237, 241
Trepanowski Wojciech 236
Trepanowski Zygmunt Rajmund 243
Trepańczyk Marianna 231
Trepańczyk Szymon 231
Troszczycka Teodora Marianna 208-209
Troszczycki Felicjan 208
Trzmielowska Józefa 237
Tyszka Józef 209

U
Urbańska Tekla 23

W
Wąż Krzysztof 172
Wertenstein Ludwik 84
Wessel Adam Augustyn 196, 204 
Wessel Antoni 197, 201
Wessel Dymitr 201
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Wessel Feliks 194
Wessel Franciszek (I) 194, 199
Wessel Franciszek (II) 195, 202
Wessel Franciszek (III) 196, 199
Wessel Ignacy 206
Wessel Jan Józef 196, 201, 204
Wessel Janusz 195, 199, 202
Wessel Józefa 201
Wessel Józefa Marianna 201 
Wessel Karol 198, 201
Wessel Maria Józefa 191, 195-196, 202, 

204, 206
Wessel Michał 198
Wessel Mikołaj 194
Wessel Stanisław (I) 195, 199, 202
Wessel Stanisław (II) 206
Wessel Teodor 191-192, 197-203, 

205-206
Wessel Teresa 201
Wessel Wojciech (I) 194-195, 199
Wessel Wojciech (II) 196, 199
Wessel Zofia 201
Wesselenyi Franciszek 205
Wielopolska Konstancja 197, 201
Wierzbicki Szymon 98
Wiesiołowski Krzysztof 172-174
Wilczewski Stanisław 184
Winiarski Bohdan 115
Wiśniewski Piotr 240
Wlewski Bartłomiej 171
Włodek Gabriel 219
Włodek Jan 218
Włodek Jan Marian 213
Włodek Jan Nepomucen 219-220
Włodek Jan Zdzisław 213
Włodek Józef 213
Włodek Józef Wojciech 220-221
Włodek Krzysztof 218
Włodek Maciej 214-215 
Włodek Michał 220
Włodek Paweł 214
Włodek Stanisław 215
Włodek Stanisław Tomasz 221-223
Włodek Szymon 217
Włodek Tadeusz 214

Włodek Walenty 218
Włodek Walenty Faustyn 214
Włodek Władysław 220
Włodek Wodzisław 215
Włodek Wojciech 217
Włodek Zofia 213
Wodzyński Franciszek 49
Wojciechowicz Lenart 94-95
Wojdowski Mikołaj 20
Wolikowska Izabela z d. Lutosławska 

150, 153, 155, 158
Wolikowski Romuald 150
Wolski Mikołaj 172
Wójcicka Anna 20, 24
Wójcicki Benedykt 23
Wójcicki Stanisław 23
Wybicki Józef 33
Wyszel Jan 193
Wyszkowski Stanisław 181
Wyszomirski Teofil 210
Wyszyński Stefan 116

Z
Zabłocki Franciszek 35
Zahorska Krystyna 26
Zalewska Anna 153
Zaliwski Bartłomiej 218
Załuska Teresa 201
Załuski Józef Andrzej 197
Zaruska Domicella 70-71 
Zaruski Michał 70
Zbierzchowska Helena 177
Zenowicz Tekla 201
Zenowicz Teofila Brygida 201
Zielepucha Leonard 171
Zielińska Faustyna 201
Zyberk Izabela Helena 121
Zyberk Magdalena 121

Ż
Żebrowska Marianna 129
Żelisławski Józef 185
Żelski Wincenty 164
Żórawski Kazimierz 81


