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ROZDZIAŁ XXV

POKOLENIA XII–XIV 
LINIA ŚRODKOWA ROSTWOROWSKICH (1)

TRZY GENERACJE: 
FRANCISZEK KSAWERY Z LEŚNIOWOLI, 
STANISŁAW, SZWOLEŻER Z PRUSZYNA, 

JOACHIM, PIERWSZY WŁAŚCICIEL RYBNEJ

POKOLENIE XII
Potomkowie ANTONIEGO Jana i KONSTANCJI z Lanckorońskich

FRANCISZEK Ksawery Adam Antoni Tadeusz Męczennik Józef, ur. 23 XII 
1749 w Leśniowoli, w ziemi czerskiej, najmłodszy syn Antoniego Jana 
i Konstancji z Lanckorońskich – ziemianin, właściciel Leśnowoli i Brzumi-
na, sędzia Sądu Kryminalnego Księstwa Mazowieckiego.

Jego chrzest odbył się 1 I 1750 w parafii Worów. Był to pierwszy obrzęd 
chrztu w tej parafii w roku Pańskim 1750, a więc wpis dziecka do księgi me-
trykalnej łączył się z życzeniem szczęścia dla wszystkich, którzy w tym roku 
przyjdą na świat. Chrztu dokonał ks. Jan Gadomski, proboszcz worowski, 
a rodzicami chrzestnymi byli Michał Ogrodzieński i Anna Bertrand, panna. 
Natomiast świadkami byli: referendarz Królestwa Polskiego biskup Marcin 
z Załusek Załuski, sufragan płocki (wspomnieć trzeba, że babką chrzczonego 
dziecka była Aleksandra z Załuskich Lanckorońska), Krystyna Grzybowska, 
kasztelanka czerska i Angela Sztombergowa, wdowa po generale Justynie. 
Noworodkowi nadano nieskończoną ilość imion, których w większości po-
tem nie używał: Natomiast Ksawery było tym, z którym się identyfikował. 

Źródłem jego aktywności w życiu publicznym kraju z początkiem lat sie-
demdziesiątych XVIII w. było to, że swe młodzieńcze losy związał ze stry-
jem Franciszkiem Rostworowskim. Wspólnie z nim w sobotę po św. Piotrze 
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Akt urodzenia Ksawerego Rostworowskiego spisany w 1759 r. w księgach parafii Worów 
przez ks. Jana Gadomskiego
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i Pawle 1769 złożył przysięgę na akces do konfederacji, jaka później bar-
ską została nazwana. Podpisał się jako kasztelanic zakroczymski. W latach 
1769�1772 był sekretarzem i szyfrantem swego stryja, pełniącego w Dreźnie 
funkcję posła konfederacji. Pobyt ten stał się dla niego źródłem wykształce-
nia, opanowania języka niemieckiego, a także szkołą zasad religijnych i prze-
konań patriotycznych, jakie przejmował od stryja, kierującego się w życiu 
przesłankami moralnymi. Do głębokiego wykształcenia dołączał zasady mo-
ralne i religijne � tak pisał o pośle konfederacji barskiej Michał Starzeński, 
wnuk siostry Franciszka Rostworowskiego, dla którego Ksawery był wujem. 
Podczas pobytu w Dreźnie młody Rostworowski otrzymał godność kamer-
junkra dworu saskiego. Po powrocie posła drezdeńskiego do kraju Ksawery 
przebywał w majątku stryjostwa w Głuchowie w pow. kościańskim. W 1772 
karnawał spędzał w Poznaniu. Samą naturę miał ponoć nadzwyczaj pogod-
ną, wesołą i miłą dla otoczenia � takim go wspominał Starzeński, któremu 
z woli stryja Franciszka towarzyszył w podróży na studia przez Drezno do 
Lipska. Rostworowski, by zrobić kłopot strażom granicznym, zaproponował, 
aby uczestnicy podróży zmienili nazwiska na bardzo wyszukane i trudne 
w wymowie. I tak współtowarzysz Starzeńskiego Jan Węgierski otrzymał na-
zwisko Kozłun brztum czere-mere Berenkowski, sam Starzeński jako Litwin 
miał się nazywać Szczęk-brzdęk Periatetkowicz. Inni też otrzymali tego ro-
dzaju nazwiska. Tłusty pogranicznik saksoński nie zorientował się, że jest to 
kawał i polscy przybysze w Dreźnie na razie urzędowali pod tymi niesamo-
witymi zawołaniami, których prawdziwość jako typowych nazwisk polskich 
potwierdził też dla żartu przybyły z Gdańska �hrabia� Szpilerowski. 

Po śmierci swego ojca i podziale dokonanym 26 V 1777 z braćmi An-
drzejem i ks. Ignacym Franciszek Ksawery odziedziczył znaczne dobra zgro-
madzone przez kasztelana zakroczymskiego: Leśniowolę z Zakrzewem i Mi-
rowicami wsią i pustką Chuda Wola w pow. błońskim, wieś Lisów i folwark 
Lisówek w pow. czerskim i odrębne dobra Brzumin w pow. błońskim, a także 
dom w Warszawie przy Nowym Świecie. Dobra te miał, zgodnie z ówczes-
nym zwyczajem, nabyć na drodze kontraktu, opłacając 195 000 złp. Była to 
transakcja raczej formalna, gdyż sama Leśniowola z Mirowicami i Lisów-
kiem miała około 1500 mórg i w 1793 została wyceniona na 600 662 złp. 
Przypisane mu dobra Brzumin składały się z kilku folwarków, wśród których 
były też Pawłowice. Widocznie Ksawery nie był jedynym ich właścicielem, 
gdyż istnieje zapis, że w 1786 skwitował Pawła Borkowskiego z należnej mu 
sukcesji na tych dobrach po ciotkach Bagieńskich. Jego syn Jan Nepomucen 
w Diariuszu podróży odbytej 1813 roku pozostawił zapis obrazujący ówczes-
ny dom rodzinny Rostworowskich w Leśniowoli. Wspominając dom ojcow-
ski zapisał, że były to progi małej chaty otoczonej cienistymi drzewy. Jest 
to najcenniejsza rycina, bowiem oddaje charakter tego domu, który później 
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przebudowany i nadbudowany, dziś nie oddaje piękna tego dawnego dworku, 
zatopionego wśród drzew parkowych. 

Franciszek Ksawery początkowo nie był zbyt czynny w życiu społecznym, 
choć uczestniczył w sejmikach swej ziemi, a nawet w listopadzie 1788 spra-
wował funkcję marszałka na elekcyjnym sejmiku czerskim, powołanym dla 
wyboru kandydatów do podkomorstwa. Sejmik ten jako drugiego w kolejności 
kandydata do urzędu podkomorzego wysunął jego brata Andrzeja, który jednak 
nie otrzymał zatwierdzenia. Niemniej zgodne współdziałanie Ksawerego i An-
drzeja, właściciela sąsiedniego Prażmowa, dawało braciom Rostworowskim 
silną pozycję zarówno w podejmowaniu inicjatyw społecznych jak i politycz-
nych. Ksawery w miejscowym środowisku cieszył się sporą sympatią. Umiał 
bowiem okazywać czynną miłość bliźniego. Ks. Stefan Łaskin w 24 numerze 
z 1784 redagowanej przez siebie �Gazety Warszawskiej� opisał takie oto zda-
rzenie. Pewna niewiasta, piorąc bieliznę przy młynie, pochyliła się i wpadła do 

Młyn wodny � znajdował się naprzeciw dworu w Leśniowoli 
� dziś już przemyślnie spalony, stan z 1998 r. 

[fot. M. Głowniak]
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wody. Dostała się między koła młyńskie, które zgruchotały jej ciało. Rostwo-
rowski, na wieść o wypadku (w Leśniowoli młyn był vis a vis dworu), przy-
biegł z felczerem i księdzem. Na tyle podratowali nieszczęsną, że jej wróciła 
świadomość i przed śmiercią zdołała się jeszcze wyspowiadać. A Rostworow-
ski, dowiedziawszy się, że była w ciąży, felczerowi nakazał dokonać cięcia 
i wydobyć dziecko. Tak wydane na świat dziecko zostało zaraz ochrzczone 
przez kapelana. Opowieść ta wskazuje na to, że dziedzic leśniowolski utrzymy-
wał zarówno księdza, jak i �lekarza�. Inną korzystną opinię dał mu w jednym 
ze swych listów Joachim Lelewel. Otóż Franciszek Ksawery zatrudnił Jana 
Dekerta jako nauczyciela swego syna Jana Nepomucena. W naukach udzie-
lanych synowi uczestniczył bezpłatnie młody służący � chłopiec pochodzący 
z majątku Lelewelów. Chłopiec ten tak się wykształcił, że został urzędnikiem 
w Warszawie i cieszył się, mimo bardzo prostego pochodzenia, dużą sympatią 
kolegów. Relacja ta znów daje obraz dobroczynności Ksawerego, który nie od-
ganiał służącego od wspólnie pobieranych nauk z jego synem. 

Generalnie jednak w mikrospołeczeństwie ziemi czerskiej Franciszek 
Ksawery nie był zbyt czynny. Leśniowola należała do dosyć odległej parafii 
w Worowie. W tamtejszych księgach parafialnych nazwisko Rostworowskie-
go występuje dwa razy w 1782 i 1788 jako ojca chrzestnego lub świadka na 
ślubie Józefa Siekierzyńskiego z Marianną Cieszanowską. Natomiast Ksawe-
ry desygnował swe dzieci do roli rodziców chrzestnych nowo narodzonych 
parafian worowskich, co na pewno wiązało się z ofiarowaniem odpowiednich 
darów rodzicom narodzonej dzieciny. I od tego typu świadczenia dobroczyn-
ności właściciel Leśniowoli się nie uchylał. 

W 1785 Franciszek Ksawery Rostworowski zawarł związek małżeński 
z Izabelą hr. Małachowską, wojewodzianką sieradzką, 25 VI 1785, razem ze 
swą małżonką Izabelą stawił się przed urzędem grodzko-starościńskim w War-
szawie i zeznał, iż wiano swej żony, wynoszące 100 tys. florenów polskich, 
razem z dokonaną wcześniej przedpłatą 40 tys. florenów, zapisał na swoich 
dobrach w Leśniowoli na rzecz swej teściowej Ewy z Męcińskich Małachow-
skiej, obecnie już z wdowy po Mikołaju Małachowskim, wojewodzie sieradz-
kim oraz na rzecz jej dwóch synów, braci swej żony, to jest Jana Nepomucena, 
starosty opoczyńskiego i Stanisława, kasztelanica opoczyńskiego. 

Ślub z Izabelą i nawiązane koneksje z Małachowskimi wciągnęły Fran-
ciszka Ksawerego w wartki nurt życia politycznego. Niemałą rolę odegrała tu 
też dawna już przyjaźń jego stryja Franciszka z Józefem Wybickim. W każ-
dym razie w maju 1791 Ksawery został członkiem-fundatorem Zgromadzenia 
Przyjaciół Konstytucji Rządowej, wpisanym w nielicznej rubryce �arbitrów�. 
W czasie powstania naczelnika Kościuszki 27 IV 1794 Rada Zastępcza Tym-
czasowa, zapewne za namową Wybickiego, mianowała Ksawerego Rostwo-
rowskiego oraz Ignacego Zapolskiego osobami przynależnymi do wyprawy 
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gen. Filipa Haumana, udające-
go się w pościg za uchodzącymi 
z Warszawy taborami i artylerią 
rosyjską. Ta sama Rada, na wnio-
sek Wybickiego, wprowadziła 
Rostworowskiego do składu De-
putacji Komisyjnej Porządkowej 
Ziemi Czerskiej, jaka została po-
wołana 30 IV 1794. Z kolei z reko-
mendacji tejże Rady, po przepro-
wadzonej reformie, powołano go 
11 czerwca na stanowisko jednego 
z 12 sędziów Sądu Kryminalne-
go Księstwa Mazowieckiego. Sąd 
Kryminalny rozpatrywał w War-
szawie sprawy osobistości oskar-
żonych o zdradę, a Rostworowski 
w składzie sędziów wymieniony 
był jako pierwszy, tak więc nale-
ży przypuszczać, że pozycja jego 
była niebagatelna. 

W okresie rządów pruskich podjął prace zmierzające do uporządkowa-
nia strony prawnej swoich dóbr, których rozgraniczenia nie były poprzednio 
oznaczane. Jeszcze wcześniej, w latach 1792�1793, okazał niemałą energię 
skierowaną ku nabywaniu poszczególnych kawałków ziemi od szlachty są-
siadów w Wylężynie, Pawłowicach i Brzuminie, dzięki czemu stworzył dobra 
brzumińskie, do których też należały mało zaludnione Kanie i Pławy. Spłacił 
Leszczyńskich, którzy mieli zapisany jakiś dług jego ojca na folwarku Kanie 
i w 1801 powołał geometrę Kryńskiego, który m.in. wykonał mapę posiad-
łości we wsi szlacheckiej Pawłowice. W miejscowości tej wykupione przez 
niego dobra graniczyły z posiadłościami należącymi do innych szlachetnie 
urodzonych obywateli. W 1803, kierując się swą naturalną dobrocią, zgodził 
się na to, aby na obszarze 30 mórg łąk w Pawłowicach mógł wypasać bydło 
Bartłomiej Parull, będący właścicielem pobliskiej Księżowoli w pow. błoń-
skim. Zezwolenie to stało się przyczyną długo ciągnących się potem sporów 
sądowych, które podejmowały już jego dzieci. 

Rozszerzając swe dobra, uznał, że wypada mu świadczyć więcej na rzecz 
Kościoła. 19 III 1798 na dobrach leśniowolskich zapisał 20 000 złp dla kościo-
ła Panny Marii w Krakowie, co oznaczało, że po 5 procent od stu było corocz-
nie wypłacanych temu kościołowi. Ustalił, że z Brzumina corocznie będzie 
dostarczanych 12 korcy żyta do parafii w Rembertowie, natomiast najbliższej 

Franciszek Ksawery Rostworowski (1749�1816) 
� ziemianin, konfederat barski, sędzia Sądu 

Kryminalnego Księstwa Mazowieckiego (1794 r.).

Rostworowski-Monografia tom2.ind10   10Rostworowski-Monografia tom2.ind10   10 2013-03-20   15:05:502013-03-20   15:05:50



~ 11~

parafii Worów zapisał 80 złp z folwarku Leśniowola i 20 złp z folwarku Za-
krzew, a także parafii Prażmów 20 złp z Mirowic i kościołowi w Sochaczewie 
2000 złp. 7 III.1810 na Lisówku uczynił zapis kwoty 4000 złp dla kościoła św. 
Jędrzeja w Warszawie. Ufundował też dotację 1000 złp dla kościoła Ojców 
Karmelitów w Lipiu. Wszystkie te zapisy świadczą, że był człowiekiem reli-
gijnym i zarazem szczodrym, pragnącym służyć swoimi majętnościami spra-
wom Bożym. Gdy ojcowie redemptoryści, szerzący w Warszawie działalność 
oświatowo-opiekuńczą postanowili nabyć mająteczek ziemski Wiersze w zie-
mi błońskiej, który miał dostarczać prowianty dla prowadzonych przez nich 
zakładów szkolnych, Ksawery za namową swej żony dla majątku tego ofiaro-
wał dwa konie i dwie krowy. Zapisał też 200 florenów reńskich. Ustawił także 
jeden zapis świecki, w kwocie 4000 złp z Lisowa dla niemogącego się pod-
nieść gospodarczo po zalewie szwedzkim grodu stołecznego ziemi w Czersku. 
30 III 1801 podpisał ze swym bratem Andrzejem w imieniu własnym i ich 
sióstr umowę co do zrzeczenia się po wujach Józefie Załuskim, biskupie ki-
jowskim, i Marcinie Załuskim, sufraganie płockim, swych praw wynikających 
z sukcesji do Biblioteki Załuskich w Warszawie, pałaców, jurydyk i placów 
oraz dóbr Kobyłka, przekazując je na rzecz swego brata wujecznego Jakuba 
Lanckorońskiego. Akt ten miał na celu ułatwienie zabiegów o zwrot zasobów 
Biblioteki Załuskich wywiezionej przez Rosjan do Petersburga.

Z początkiem XIX w. wchodząc w nowe układy stosunków pieniężnych 
ustroju gospodarczego, który nabierał cech kapitalistycznych, podjął jakąś 
błędną decyzję, prawdopodobnie dotyczącą nabycia obligacji. Stało się to 8 
III 1801, ale konsekwencje przyniosło 17 VII 1815, kiedy jego dobra zostały 
obciążone długiem w kwocie 156 000 złp, to jest 26 000 talarów na rzecz 
Depozytu Jeneralnego Cywilnego w Warszawie. Wierzytelność ta poważnie 
zaciążyła na sytuacji ekonomicznej dóbr Ksawerego, zarządzanych później 
przez jego synów. W niespełna 50 lat później w niemałym stopniu przyczyni-
ła się do tego, że Leśniowola wyszła z rąk Rostworowskich. 

Ksawery w czasach Księstwa Warszawskiego został powołany na stano-
wisko sędziego pokoju powiatu warszawskiego. Przebywał wtedy częściej 
w swym domu na Nowym Świecie. Z tego czasu mamy jeszcze jedno świa-
dectwo jego osobistej pobożności. Otóż 18 IV 1808 był na rezurekcji w koś-
ciele Ojców Benonitów na Nowym Mieście. Stał się wówczas świadkiem 
burdy, jaką wywołali dwaj oficerowie francuscy, która ostatecznie stała się 
przyczyną kasaty w Warszawie Zgromadzania Najświętszego Odkupiciela 
� Ojców Redemptorystów, dokonanej przez ówczesne władze na polecenie 
osobiste Napoleona. Burdę wywołali Francuzi, ale winę za zajścia zrzuco-
no na Ojców. Benonitów-Redemptorystów. Ówczesny administrator diecezji 
warszawskiej, ks. bp Grzegorz Zachariasiewicz, chcąc bronić zakonników, 
w liście do Jana Pawła Łuszczewskiego, ministra spraw wewnętrznych Księ-
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stwa Warszawskiego, wskazał na Franciszka Ksawerego Rostworowskiego, 
świadka tamtego zdarzenia. Pisał: Świadectwo osoby tak szanownej, powinno 
być świadectwem na jedną lub drugą stronę zupełnie przekonywującym. 

Z zapisu tego widać, że Rostworowski cieszył się poważaniem w środo-
wisku warszawskim. Był on zdecydowanym stronnikiem cesarza Napoleona. 
Jego trzej synowie służyli w wojskach napoleońskich bądź Księstwa War-
szawskiego. Gdy po klęsce wyprawy moskiewskiej wojska rosyjskie zbliżały 
się do Warszawy, Rostworowski 27 I 1813 wyjechał do Krakowa, później 
przebywał u krewnych w Galicji: u Morsztynów w Raciechowicach i u Ma-
łachowskich w Dobrej, chcąc przeczekać niepewny czas zmierzchu doby na-
poleońskiej. W ową długotrwałą wędrówkę udał się już jako człowiek chory. 
W Diariuszu z podróży Jan Nepomucen wspominał: Ojca starego, którego 
od dawna dręczy choroba. System wychowawczy Ksawerego zapewnił mu 
u dzieci dobrą o nim pamięć. Jego syn pisał, że był to system polegający 
na zaszczepieniu cnót patriarchalnych rodów i że ojciec zdrowymi radami 
naprowadzał na drogi cnoty. Młodszymi synami, to jest Mikołajem i Janem 
Nepomucenem, zajmował się dopiero wówczas, gdy ukończyli oni siódmy 
rok życia. Wcześniej przebywali we Włoszczowej pod opieką brata matki, 
senatora-wojewody Jana Nepomucena Małachowskiego i jego żony Roza-
lii ze Świdzińskich. Gdy jednak synowie wracali pod skrzydła ojca, starał 
się im zapewnić jak najlepsze wykształcenie i światłych nauczycieli znanych 
w Warszawie. Okoliczność, że wcześnie, w 1803, owdowiał, sprawiała, iż 
w wielu sprawach rodzinnych zdawał się na pomoc swego szwagra. Rostwo-
rowscy tego czasu byli bardzo blisko związani z rodziną Małachowskich. 

W czasie pobytu Ksawerego w Krakowskiem wymieniany już Bartło-
miej Parull nocą, wbrew oporowi rządcy dóbr pana Rzytowskiego, ogrodził 
kamieniami użytkowaną przez siebie część łąk pawłowickich. Co więcej, wy-
kupił lub wziął w zastaw sąsiednie łąki należące do Jakuba i Maksymiliana 
Burzyńskich i Sebastiana Parulla, swego krewnego. W ten sposób umocnił 
się niejako na przywłaszczonym sobie obszarze. Ksawery dopiero w marcu 
1814 wrócił do Warszawy. Ale zły stan zdrowia nie pozwalał mu już parać 
się sprawami majątkowymi. Sądowy protest przeciwko zawłaszczeniu Bar-
tłomieja Parulla wniosły dopiero jego dzieci w 1822, występując zgodnie, 
począwszy od pułkownika Stanisława a skończywszy na pannie doletniej 
Rozalii. Niemniej ówcześnie proces przegrali, bowiem poza ową mapą Kryń-
skiego, na której były zaznaczone żółtym kolorem ziemie należące do ojca, 
nie mieli żadnych dowodów, że owe łąki były własnością ich rodzica. Po-
dobnie przegrali proces w 1835 na rzecz córki Partulla Łucji Czachowskiej, 
sam bowiem Bartłomiej nie doczekał sądowego, bo nie moralnego sukcesu, 
gdyż w wieku 98 lat zmarł. Tak więc dobroć Ksawerego ubytkiem jego ziem 
została nagrodzona. 
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Szczególnie miłowanym jego synem musiał być szwoleżer Stanisław, bo 
to właśnie jemu u kresu swego życia zapisał na Leśniowoli kwotę 32 000 
złp. Nie było to rozporządzenie testamentowe, ale jakaś decyzja wynagra-
dzająca syna. Na dobrach swych uczynił też zapisy spadkowe dla swoich 
córek Ewy, Anny i Rozalii, każdej po 26 000 złp, co razem stanowiło 78 
000 złp, a to znacznie przekraczało możliwości wypłat finansowych jego 
dóbr. Testamentu natomiast dzielącego jego dobra pośród synów nie spisał. 
Franciszek-Ksawery Rostworowski po swej podróży do Galicji do Leśnio-
woli już nie powrócił. Dwór leśniowolski prawdopodobnie został złupiony 
przez Rosjan i do zamieszkania się nie nadawał. Rostworowski, dotknięty 
ciężką chorobą, ostatnie dwa lata swego życia spędził w Warszawie. Tam 
zmarł 19 V 1816. Nawet jego ciało nie powróciło do Leśniowoli, został bo-
wiem pochowany obok swej żony w podziemiach kościoła OO. Reforma-
tów w Warszawie. Odchodził, sądzić można, człowiek prawy, dobry, patriota, 
który zdołał zachować i umocnić stan materialny rodziny Rostworowskich. 
W założonej księdze wieczystej dóbr Leśniowola zapisane zostało: (...) dobra 
szlacheckie Leśniowola, Zakrzew, Mirowice, Mirowska Wola, Chuda Wola, 
Brzumin czyli Pawłowice, Wyleżyn, część Kawęczyna, Kani, Lisów, Lisówek 
przechodzą prawem własności dziedziczenia na Antoniego, Mikołaja, Jana 
Nepomucena Rostworowskich, a także ze spadku ojcowskiego i ustąpionego 
przezeń dziedzictwa przez Stanisława Rostworowskiego brata tychże, tudzież 
Ewę z Rostworowskich Sobolewską, Annę i Rozalię Rostworowskie po nie-
gdy Franciszku Ksawerym Adamie dwojga imion Rostworowskim pozostałe. 

Wielki spichlerz, a może stajnia i spichlerz na gumnie w Leśniowoli 
[fot. M. Głowniak].
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Zapis ten potwierdza fakt, iż jego najstarszy syn Stanisław zrzekł się wszel-
kiego dziedziczenia po ojcu. Może warto jeszcze powiedzieć, że Leśniowola 
wyceniona była wówczas na 385 241 złp, Mirowice na 154 229 złp, Brzumin 
na 249 228 złp i Lisów z Lisówkiem na 61 193 złp, razem scheda po Fran-
ciszku Ksawerym miała wartość 849 890 złp. Należał on zatem do tych, co 
nie uszczuplali, ale gromadził i godnie sprawował posłannictwo dziedzicz-
ne swych przodków, kasztelanów wizkiego i zakroczymskiego, choć długów 
spadkobiercom pozostawił aż nadto. Był nazbyt hojny, zarówno dla spraw 
Kościoła jak i swoich dzieci, jego zapisy stworzyły poważne trudności, by 
wywiązać się z nich dla tych synów, którzy przejęli po nim schedę. Miał 
dar wychowawczy. Wcześnie pozbawiony współdziałania ze strony zmarłej 
żony, synom i córkom pozostawił takie zasady, które uczyniły z nich ludzi, 
jacy zdolni byli wybić się i odznaczyć w swoim środowisku. Był zdecydowa-
nym przeciwnikiem dominacji rosyjskiej nad ziemiami polskimi, czemu dał 
wyraz zarówno swym przystąpieniem do konfederacji barskiej, jak i żywym 
współdziałaniem z powstaniem kościuszkowskim i akcją oswobodzicielską 
wojsk napoleońskich.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Księga urodzeń parafii Worów, rok 1750, poz. 413, rok 1782, poz. 755, 
Księga zaślubin rok 1788, poz. 235; Datum milenia Regia Warsoviensi, dokument z 25 VI 
1785 (przekład A. Modlińskiej-Piekarz w posiadaniu S. J. Rostworowskiego); Akt zrzecze-
nia się przed Aktami Korroboracyjnymi Galicji i Lodomerii Andrzeja i Ksawerego Francisz-
ka Rostworowskich praw do sukcesji po biskupach Załuskich z 15 XII 1803 w posiadaniu S. 
J. Rostworowskiego; Wojciech na Wielądkach Wielądko, �Genealogia Domu Starożytnego 
Jaśnie Wielmożnych z Rostworowa Rostworowskich z linii ojca oraz Jaśnie Wielmożnych 
Nałęcz Hrabiów Małachowskich z linii matki z autorów wiary godnych, Konstytucji i doku-
mentów autentycznych ułożona, do dzieła Heraldyki podana 1802 roku� (w posiadaniu S. J. 
Rostworowskiego); Jan Nepomucen Rostworowski, �Diariusz z podróży odbytej 1813 roku 
w Krakowskie, Galicją i Sandecki Cyrkuł�, Biblioteka PAN w Krakowie, rps. 1783; APW 
sygn. 589, Hipoteka Warszawska Dóbr Ziemskich nr zesp. 666/III, Dobra Pawłowice; AP 
w Górze Kalwarii, Hipoteka w Grójcu sygn. 37, 38, 300; Jan Nepomucen Rostworowski, 
�Wywód genealogiczny Domu z Rostworowa Nałęczy Rostworowskich pisany w 1836 - He-
roldii w Kr. Polskim do zatwierdzenia� (rękopis w posiadaniu S. J. Rostworowskiego).
PUBLIKACJE: M. Starzyński, Na schyłku dni Rzeczypospolitej (1757�1795), wydał H. Mości-
cki, Warszawa 1914, s. 33�37; Monumenta Hofbaueriana, Toruń 1934, s. 15; A. Boniecki, 
Herbarz polski, Warszawa 1900, t. II s. 46; Sz. Konarski, Kanoniczki warszawskie, 24 IV 
1744�13 VIII 1944, Paryż 1952, s. 152 i 154; Listy emigracyjne Joachima Lelewela, t. IV, 
opr. H. Więckowska, Wrocław-Kraków 1954, s. 448; R. Kaleta, Sensacje z dawnych lat, 
Wrocław 1986, s. 80�81 (ratowanie nieszczęsnej niewiasty autor błędnie przypisał Andrzejo-
wi Rostworowskiemu, który nie był właścicielem Leśniowoli); E. M. Rostworowski, Popioły 
i korzenie, Warszawa 1985, s. 203, 204 (błędnie rok ur. 1746), tenże, Rostworowski Franci-
szek Ksawery h. Nałęcz, PSB, t 32, s. 191-193 (na artykule tym oparliśmy nasz wywód); A. 
Brzozowicz, Jan Małachowski założyciel miasta Końskie Wielkie, op.cit. s. 86 (błędnie rok 
ur. 1750), A. Owczarski CSsR, Redemptoryści-benonici w Warszawie 1787 -1808, Kraków 
2000, s. 56; Z. Sudolski, Wincenty Krasiński i jego współcześni, Warszawa 2003, s. 180; S. 
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J. Rostworowski, Franciszek Ksawery Rostworowski, sędzia sądu kryminalnego Księstwa 
Mazowieckiego i jego żona, Izabela z Małachowskich, �Rocznik Mazowiecki�, t. XXIII, 
Warszawa 2011, s.125 -133.

IZABELLA z hr. MAŁACHOWSKICH ROSTWOROWSKA h. Nałęcz, ur. 4 IX 
1755 w Końskich nieopodal Opoczna, żona Franciszka.

Była bratanicą Stanisława Ma-
łachowskiego, marszałka Sejmu 
Wielkiego, a córką Mikołaja, właś-
ciciela Końskich i Białaczewa, sena-
tora i wojewody sieradzkiego oraz 
Marianny Ewy z Męcińskich h. Po-
raj, starościanki ostrzeszowskiej, 
współwłaścicielki klucza Ogrodzie-
niec. Wreszcie wnuczką Jana Ma-
łachowskiego, kanclerza wielkiego 
koronnego i Izabeli Humieckiej, 
wojewodzianki podolskiej. A także 
ciotką Henryka Małachowskiego 
z Końskich, który poślubił Helenę 
Wintzingerode, wnuczkę jej szwagra 
Andrzeja Rostworowskiego. 

Ojciec jej, Mikołaj Małachow-
ski, był bardzo czynny w życiu poli-
tycznym, w szczególności jako poseł 
ziemi sandomierskiej, występujący 
na sejmach i pozostający w konflik-
cie z familią Czartoryskich. 9 V 1764 
został odznaczony Orderem Świętego 
Stanisława, a 6 września tego roku 
brał udział w elekcji Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego. W konfederacji 
barskiej nie brał udziału, 28 VIII 1773 
otrzymał nominację na wojewodę łę-
czyckiego a 10 IV 1875 na wojewodę 
sieradzkiego. Za lojalność wobec kró-
la odznaczony był w 1776 Orderem 
Orła Białego, a w 1780 otrzymał tytuł 

Izabela z Małachowskich Rostworowska (1755�1803) � ziemianka, matka ośmiorga dzieci.
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hrabiowski od dworu austriackiego. Zmarł w 1784, a więc przed ślubem swej 
córki Izabeli. Jego dwaj synowie starsi od Izabeli, niemały mieli udział w ży-
ciu politycznym. Szczególnie bliski był Izabeli starszy brat Jan Nepomucen. 
On, podobnie jak stryj Franciszek Rostworowski, od 1789 był posłem pełno-
mocnym w Dreźnie. Po powrocie do kraju w 1792 przystąpił do Targowicy, 
ale przynależność do masonerii sprawiła, że w dalszych polskich układach 
politycznych mógł uczestniczyć. Podczas powstania kościuszkowskiego zo-
stał, tak jak mąż Izabeli, sędzią Sądu Kryminalnego. Ale gdy przyszło mu 
sądzić jako zdrajców targowiczan, zrzekł się swej funkcji. W epoce Księstwa 
Warszawskiego był dyrektorem Skarbu i marszałkiem nadwornym księcia 
warszawskiego, Fryderyka Augusta I, a w Królestwie Polskim senatorem-
wojewodą i sędzią Trybunału, najwyższej instancji w Senacie. 

Jego dom we Włoszczowej był drugim domem Izabeli, starczy powie-
dzieć, że w nim powiła czterech swoich synów: Stanisława w 1785, Anto-
niego w 1789, Mikołaja w 1792 i Jana Nepomucena w 1799. Najmłodszemu 
nadała imię swego tak lubianego brata. 

Zachował się jej list pisany ponad miesiąc przed urodzeniem Jana Ne-
pomucena. Jego odbiorcą miał być Wielmożny Braciszek i Dobrodziej, Jan 
Nepomucen Małachowski. Izabela wprost się przed nim tłumaczy z tego, że 
na dłużej zatrzymała przy sobie swoje dzieci. A to dlatego, że już straciła 
nadzieję ich więcej widzieć. Z listu tego, słanego z Prażmowa, widać, że pi-
sze go osoba schorowana, z której wolno moce życiowe odchodzą. A jed-
nak znalazła jeszcze siły, by udać się do Włoszczowej, majątku brata do-
brodzieja, i tam urodzić syna. Trzeba odnotować i to, że Izabela 12 I 1794, 
z kolei w Leśniowoli, gdzie jednak często przebywała, urodziła córkę Marię 
Marciannę Józefę Salomeę, nie wymienianą w genealogiach, gdyż w wieku 
dziecięcym zmarła. W ciągu 48 lat swego życia i 18 lat małżeństwa wydała 
na świat ośmioro dzieci. Funkcje macierzyńskie bardzo ją absorbowały oraz 
nie dopisywało jej zdrowie. Jej aktywność w samej Leśniowoli odnotowana 
jest dwa razy, gdy występowała jako matka chrzestna, wspólnie z Józefem 
Prażmowskim, dziecka urodzonego w Grójcu oraz gdy wspólnie z mężem 
była świadkiem na ślubie Siekierzyńskich. Izabela miała też drugiego brata 
Stanisława, również członka masonerii, który był uczestnikiem wszystkich 
kampanii tego czasu, generałem brygady i kasztelanem senatorem. Z tym 
z tytułem zasiadał w Sejmie 1831. 

Izabella do rodziny Rostworowskich wniosła dość znaczne wiano. Wia-
domo, że na dobrach leśniowolskich była zapisana wniesiona przez nią kwota 
346 000 złp, to jest 57 666 talarów. Transakcja jej dożywocia została spisana 
w grodzie warszawskim w 1785. Zapis ten przy podziale dokonanym 11 XI 
1818 przeszedł do masy spadkowej jej dzieci początkowo bez Stanisława, 
a później także bez Antoniego, uwłaszczonych na dobrach ciotki Chrapowic-
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kiej w Pruszynie i Milejowie. Izabela po zamążpójściu miesiące wiosenne 
i letnie spędzała w Leśniowoli lub Włoszczowej, natomiast zimniejsze pory 
roku w domu Rostworowskich przy Nowym Świecie. Zmarła w Warszawie 
19 XII 1803. Pamięć jej i jej męża przypomina tablica epitafijna, znajdująca 
się w krużganku kościoła OO. Reformatów pw. Świętego Antoniego w War-
szawie. Franciszek Ksawery i Izabella mieli siedmioro dzieci, noszących 
imiona: Stanisław, Ewa, Antoni, Anna, Mikołaj, Rozalia i Jan-Nepomucen.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Księga urodzeń parafii Worów 1786�1797, poz. 367, 480, Księga zaślu-
bin z lat 1768�1795, poz. 235; Archiwum Związku Rodziny Rostworowskich � list Izabeli 
Rostworowskiej, Prażmów, 22 III 1799 do Jana Nepomucena Małachowskiego we Włosz-
czowej; W. Wielądko, �Genealogia Domu Starożytnego...�, op.cit.; J.N. Rostworowski, 
�Wywód genealogiczny Domu z Rostworowa...�, op. cit; AP w Górze Kalwarii, Hipoteka 
w Grójcu sygn. 300.
PUBLIKACJE: W. Dworzaczek, Genealogia � tablice, Małachowscy h. Nałęcz, tab. 155, War-
szawa 1959; A. Brzozowicz, Jan Małachowski założyciel miasta, op.cit., s. 46 i nast..; Ro-
stworowski, Franciszek Ksawery Rostworowski, sędzia sądu kryminalnego Księstwa Mazo-
wieckiego i jego żona Izabela z Małachowskich, �Rocznik Mazowiecki�, op.cit. s.131-133. 

POKOLENIE XIII
Najstarszy syn FRANCISZKA Ksawerego i IZABELLI 

z Małachowskich

STANISŁAW Klemens Iwo Tadeusz Jan (Nepomucen) Ignacy Józef (Staś), 
ur. 21 XI 1785 we Włoszczowej, najstarszy syn Franciszka Ksawerego 
i Izabelli z hr. Małachowskich – oficer szwoleżerów Gwardii Napoleoń-
skiej, ziemianin. 

Ochrzczony był w parafii św. Andrzeja w Warszawie. Urodzony w domu 
Małachowskich we Włoszczowej, we wczesnym dzieciństwie wzrastał 
w światłej atmosferze, jaka panowała w domu wujostwa. Młodość już spędził 
w domu ojca w Leśniowoli. Cieszył się tu autorytetem jako pierworodny syn 
właściciela dóbr leśniowolskich, o czym świadczy to, że w latach od 1800 
kilkakrotnie był zapraszany do roli ojca chrzestnego. Chrzciny odbywały się 
w parafialnym kościele w Worowie, gdzie proboszczem był ks. Józef Gorz-
kowski. Po raz pierwszy Stanisław był proszony przez Mariannę i Laurentego 
Izyłowiczów, by został ojcem chrzestnym ich córki Magdaleny. Miał wów-
czas 15 lat. W roli ojca chrzestnego występował zawsze z którąś ze swoich 
młodszych sióstr, Ewą albo Anną. 
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Gdy osiągnął wiek pełnoletni bardzo często przebywał w Warszawie. Na-
leżał do Towarzystwa Przyjaciół Ojczyzny, a szczególnie do jego klubu jeź-
dzieckiego, z którego wywodzić się będzie znaczna część przyszłych szwole-
żerów Gwardii Napoleońskiej.

Karierę wojskową rozpoczął 27 XI 1806, kiedy wstąpił do powstającej 
pod dowództwem komendanta płk. Tadeusza Tyszkiewicza Gwardii Honoro-
wej Polskiej, która miała pełnić służbę przy boku cesarza Napoleona. Stając 
do służby w Gwardii, trzeba było przyprowadzić ze sobą dwóch ludzi służ-
by i cztery konie. Rostworowski był uczestnikiem bardzo ciężkiej, toczonej 
w błotach nad Narwią, bitwy pod Pułtuskiem (26 XII 1806), Z kolei brał 
udział w najkrwawszej z tego czasu, powstrzymującej ofensywę wojsk rosyj-
skich idących z północy, bitwie pod Pruską Iławą (7�8 II 1807). Przebywają-
cy w kwaterze głównej w Finckenstein cesarz Napoleon 6 IV 1807 podpisał 
dekret stanowiący o powołaniu Pułku Lekkokonnego Polskiego Gwardii Ce-
sarskiej, a w dniu następnym wydano dwa dekrety nominacyjne. Pierwszy 
stwierdzał, że dowódczą pułku został Wincenty Krasiński, a szefami szwa-
dronów (majorami) Jan Kozietulski i Tomasz Łubieński. Drugi z kolei dekret 
powoływał na stanowiska pięciu kapitanów, ośmiu poruczników i pięciu pod-
poruczników pułku. Wśród owych ośmiu dekret z dnia 7 IV 1807 poruczni-
kiem I klasy mianował Stanisława Rostworowskiego.

Józef Xiążę Poniatowski, Generał Dywizyi, Komenderujący Legią pierw-
szą Woyska Polskiego, Dyrektor Departamentu Woyny, Kawaler rożnych Or-
derów, Krzyża Woyskowego Komandor pisał do niego: Maiąc sobie z rozkazu 
Nayiaśnieyszego Cesarza Jmci, przesłaną nominacyą WPana na Szarżę Po-
rucznika w Pułku Lekko konnym polskim IEGO Gwardyi, nieomieszkuię od-
dać Mu onę natychmiast. Proszę przyiąć zapewnienia prawdziwego szacunku. 
Nominacja ta musiała się wiązać z dodatnią oceną służby młodego ochotnika 
w owych poprzednio wymienionych dwóch bitwach. Aczkolwiek mogła też 
przypadać przez wzgląd na pozycję, jaką w okolicach Warszawy miała wów-
czas rodzina Rostworowskich. Dla cesarza Napoleona Pułk Lekkokonnych 
miał skupiać w swoich szeregach kwiat młodzieży pochodzącej z ówcześnie 
najznaczniejszych rodzin ziemiańskich (wyjątkowo mieszczańskich) z oswo-
bodzonych od zaborców ziem polskich. Wyprowadzenie tego pułku do Francji 
stawało się swoistym zastawem dla opinii społeczeństwa, a szczególnie wpły-
wowej arystokracji, dla której losy ich synów nie mogły być obojętne i tym sa-
mym wierność cesarzowi Francuzów w tych kręgach winna była być trwalsza.

Sama przynależność do szwoleżerów wymagała zasobnej kiesy. Każdy 
bowiem szwoleżer ekwipował się na rachunek własny. A koszt był niemały. 
Trzeba było mieć dwa mundury: służbowy i paradny, a ten paradny jeszcze 
występował w dwóch wariantach � w stylu polskim i francuskim. Szwoleże-
rowie nosili karmazynowe czapy z cesarską cyfrą i koroną, a powyżej nich 
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biały krzyż maltański na granatowo-amarantowej rozecie � godło konfedera-
tów barskich. Trzeba było też przyprowadzić konia rasowego właściwej mia-
ry na 4 stopy i 6 do 9 cali. Rostworowski przez okres czterech miesięcy był 
wciągnięty w tryby prac organizacyjnych pułku, formującego się w koszarach 
Mirowskich w Warszawie przy ulicy Chłodnej. Lawirować też trzeba było po-
między kancelarią ministra wojny ks. Józefa Poniatowskiego a pałacem płk. 
Wincentego Krasińskiego, u których ochotnicy do pułku winni byli się mel-
dować. Stanowiska ich były sprzeczne, bowiem pierwszy z nich najlepszych 
ochotników chciał zachować dla Gwardii Narodowej w kraju, obowiązkiem 
zaś drugiego było sformowanie dobrej kadry pułku idącego do Francji.

Por. Rostworowski 30 VIII 1807 opuścił Warszawę, przypisany do od-
działu lekkokonnych, jaki wyruszył dla uzupełnienia I szwadronu, który już 
w czerwcu pod dowództwem Tomasza Łubieńskiego został skierowany do 
Francji. Oddział ten, w składzie 5 kompanii, pod dowództwem por. Stani-
sława Gorayskiego, szedł przez Poznań (był tu 10 września), Drezno, aż do 
punktu zbornego we francuskim miasteczku Chantilly, gdzie stacjonował 
w rezydencji książąt de Conde-Bourbon. Nie było stąd daleko do Paryża. 
Wkrótce też Rostworowski poznał to miasto słynące z tylu uroków. 

Według zapisów poczynionych przez wnuka szwoleżera Piotra Rostwo-
rowskiego, jego dziadek Stanisław pewnego dnia prowadził szwadron pułku 
na rewii przed pałacem Tuilleries, która odbywała się na oczach Napoleona. 
Podczas parady padł rozkaz, aby szwadron rozwinął się w szereg. Polegało to 
na tym, że stojący w centralnym punkcie szwoleżer wykonywał tylko zwrot, 
natomiast stojący na skraju musiał pełnym galopem zatoczyć wielki krąg. Na 
skraju tym stał właśnie por. Rostworowski jako oficer skrzydłowy. Podczas 
galopu koń pod nim runął. Rostworowski jednak stanął na nogi i zaraz pobu-
dził wierzchowca do poderwania się i ruszając pędem dalej, osiągnął wska-
zane sobie miejsce. Napoleon zauważył tę zręczność oficera i po skończonej 
paradzie wysłał adiutanta z zaproszeniem Rostworowskiego na śniadanie, 
w którym uczestniczył korzystając z przychylnej woli cesarza. Kłopot był 
jednak wielki, gdyż podczas upadku ciasne spodnie kawalerzysty pękły na 
znacznej długości na szwie i szwoleżer, nie mając innej rady, chustką do nosa 
związał swe pantalony. 

Takie to miał przygody Staś, gdy z wyróżnieniami wiązały się zawsty-
dzające sprawy. Wkrótce jednak do rozlokowanych co dopiero w Chantilly 
szwoleżerów dochodzi rozkaz, że już 11 XII 1807 mają być w Bordeaux. 
Z Bordeaux pułk został przesunięty do Bajonny nad Zatoką Biskajską, bliżej 
granicy z Hiszpanią. Kraj ten jak dotąd był jeszcze niby sojusznikiem Na-
poleona w wojnie prowadzonej z proangielską Portugalią, ale nastroje spo-
łeczeństwa hiszpańskiego uległy radykalnej zmianie. Zwróciły się wyraźnie 
przeciw dominacji francuskiej, co wymagało wprowadzenia do Hiszpanii co-
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raz większej ilości wojsk cesarskich. Pierwsze oddziały pułku szwoleżerów 
przekroczyły granicę francusko-hiszpańską w połowie lutego 1808. Rostwo-
rowski miał się znaleźć na ziemi hiszpańskiej 4 marca tegoż roku. Lekko-
konni zostali skierowani do Madrytu. Rostworowski wspólnie z Sewerynem 
Fredro, Janem Kamieńskim i Józefem Załuskim stacjonował w nowo wzno-
szonym budynku klasztornym. Polakom jednak wkrótce przyszło uczestni-
czyć w tłumieniu buntu ludu hiszpańskiego, jaki nastąpił 2 V 1808. Później 
powstanie przekształciło się w wojnę hiszpańsko-francuską. Por. Rostworow-
ski brał udział w toczących się walkach, m.in. za swoje dzielne zachowanie 
na polu bitwy pod Briescą został powiadomiony pismem z dnia 9 VI 1808, 
podpisanym przez marszałka Aleksandra Berthier, wówczas już księcia de 
Neufch?tel, że na mocy dekretu cesarskiego wydanego dwa dni wcześniej 
otrzymał order kawalerski Legii Honorowej. 

Polski regiment 14 VII 1808 wyprowadzony z Madrytu, dołączył do kor-
pusu marszałka Bessi?res, który teraz cofał się w kierunku na Burgos. Od-
wrót ten został powstrzymany nadejściem nowych formacji francuskich pod 
wodzą samego Napoleona. W ostatnich dniach listopada 1808 przednie straże 
armii francuskiej dotarły do gór, których łańcuch strzegł drogi prowadzącej 
na Madryt. Był tam wąwóz pod Somosierrą o czterech zagięciach drogi, który 
Hiszpanie obstawili na każdym łuku czterema armatami. 30 listopada Na-
poleon wydał rozkaz trzeciemu szwadronowi lekkokonnych, dowodzonemu 
przez Jana Kozietulskiego, zdobycie szarżą tego wąwozu. Rozkaz został wy-
konany. Ze 125 szarżujących szwoleżerów 57 poległo lub odniosło ciężkie 
rany. Gdy baterie hiszpańskie już były rozbite, Napoleon polecił plutonowi 
strzelców francuskich podążyć za szwoleżerami, by przegnali resztki piecho-
ty hiszpańskiej. Za nimi zaraz podążył szwadron szwoleżerów prowadzony 
przez Tomasza Łubieńskiego, wzmocniony świeżym plutonem dowodzonym 
przez por. Stanisława Rostworowskiego. Był on więc uczestnikiem drugiej 
fazy bitwy somosierrskiej. Nawet wnuk jego Piotr zapisał: (...) pod Sommo-
sierrą brał Dziad udział, nie wiem atoli w którym szwadronie. W czasie ataku 
otrzymał cięcie pałaszem w czoło tak, że szrama pozostała na całe życie. Krew 
zalała mu oczy i opadł na szyję swej klaczy, która uniosła go do szeregów 
swoich na powrót. Klacz była pchnięta lancą w okolice biodra. Nie otrzymał 
jednak ciężkiej rany, gdyż zaraz potem brał udział w bezpośrednim pościgu 
za Hiszpanami do zdobytego jeszcze tego dnia Buytrago. Sam Rostworowski 
swój udział w szarży pod Samosierrą tak opisał: Zwinąwszy się w kolumnę 
po czterech uderzyłem na nieprzyjaciela Idąc utorowaną przez dwa pierwsze, 
tak skuteczne, natarcia drogą, przeszliśmy resztę wąwozu i ostatnie działa 
odebraliśmy. �

W grudniu uczestniczył nadal w walkach toczonych wokół Madrytu. 
W tym czasie został mianowany kapitanem, o czym świadczy list płk. Krasiń-
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skiego, datowany z Madrytu 20 XII 
1808, choć sama nominacja nosi 
datę 10 III 1809. Kpt. Rostworowski 
objął dowództwo trzeciej kompanii 
w trzecim szwadronie po zmarłym 
z ran po szarży somosierrskiej kpt. 
Janie Dziewanowskim. Trzecim 
szwadronem dowodził Ignacy Sto-
kowski. Na styczeń 1809 przypada 
jeszcze jeden dość ważny epizod 
w życiu Rostworowskiego. Napo-
leon zdecydował się opuścić Ma-
dryt. Mając wieść o knowaniach 
opozycjonistów chciał jak najszyb-
ciej znaleźć się w Paryżu. W drodze 
z Madrytu do Paryża, którą cesarz 
odbywał karetą ze zmienianymi na 
krótkich dystansach końmi, towa-
rzyszyli mu poza płk. Wincentym 
Krasińskim, dwaj oficerowie ordy-
nansowi. Jednym z nich był właśnie 
kpt. Rostworowski. Oficerowie ci, 
zmuszeni do nieustannego galopu 
przy szybko jadącej karecie, ulegli 
tak znacznemu osłabieniu, iż na koniach o własnych siłach utrzymać się nie 
mogli. Musieli być podtrzymywani przez innych jeźdźców towarzyszących 
im na poszczególnych etapach drogi. Kiedy dojechali do Paryża, obaj zacho-
rowali na otrzęsienie nerek, zwane diabolicum. 

15 III 1809 w Paryżu Krasiński skierował do kapitana rozkaz, iż ma się 
niezwłocznie udać wraz z por. Ksawerym Prażmowskim do Księstwa War-
szawskiego. Nakazanym mu zadaniem było dokonanie zakupu 200 koni dla 
regimentu oraz zwerbowanie 50 młodych ludzi do Gwardii Cesarskiej. No-
wozaciężnym żołd miał być wypłacany w dniu ich przyjęcia do służby. Za-
powiedź ta była konieczna, bowiem na entuzjazm polskiej młodzieży do bez-
płatnej służby w szeregach napoleońskich już wówczas zapewne mniej można 
było liczyć. Udający się do Warszawy Rostworowski na pokrycie zamierzonej 
akcji werbunkowej otrzymał dużą kwotę pieniędzy w złocie. Została ona wło-
żona do skórzanego trzosu, przypiętego w pasie do gołego ciała, ale tak za-
plombowanego, że dopiero po ukończonej podróży można było go otworzyć. 
Odcisk tego trzosu, jaki się wpił w ciało, pozostał kapitanowi na całe życie. 
Gdy przybył do Warszawy, zamieszkał u swej ciotki Heleny Chrapowickiej. 

Stanisław Rostworowski (1785�1837) 
� uczestnik szarży pod Sammosierrą, 

szef szwadronu w Pułku Lekkokonnych 
Gwardii Napoleona, ziemianin, 

właściciel Stoku Lackiego i Pruszyna 
pod Siedlcami.
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W tym czasie właśnie Austriacy, licząc na koncentrację wojsk napoleoń-
skich w odległej Hiszpanii, napadli na Księstwo Warszawskiego. Obroną do-
wodził ks. Józef Poniatowski. 19 IV 1809 pod Raszynem rozgrywała się bitwa 
z Austriakami. W tej potrzebie ranny został Stanisław Rostworowski. A zatem 
po przybyciu do Warszawy, nie zajmował się on jedynie zakupem koni, ale 
stanął w szeregach wojska broniącego niezawisłości Księstwa Warszawskiego. 
Ranny oficer znalazł opiekę u swej ciotki Chrapowickiej. W każdym razie ona 
� wdowa i bezdzietna � postanawiała sukcesorem generalnym swego majątku 
Pruszyn pod Siedlcami uczynić bratanka Stanisława Rostworowskiego. Posta-
nowienie to zapisała w swoim pierwszym testamencie z 26 IV 1809. Perspekty-
wa spadku nie odciągnęła kapitana od jego służby wojskowej. Otrzymana rana 
nie mogła być ciężka, bowiem już wkrótce Rostworowski ze swym przyjacielem 
kpt. Stanisławem Gorayskim (zmarł on na chorobę płuc w szpitalu w Wiedniu 1 
VIII 1809) powrócił do pułku lekkokonnych. Odnalazł go w czerwcu w małej 
wiosce Sanct Veit, gdzie oddział kwaterował przez dwa tygodnie. 

Tymczasem przygotowywane było decydujące stracie wojsk napoleoń-
skich z armią austriacką, do którego doszło w dniach 5 i 6 VII 1809 pod 
Wagram. Była to bitwa, która walczącym przyniosła ogromne wprost straty. 
Po stronie francuskiej było 34 000 zabitych i rannych, po austriackiej 24 000 
zabitych i rannych i drugie tyle wziętych do niewoli. Kpt. Rostworowski 6 
lipca dowodził swoją kompanią podczas szarży pułku, którą skutecznie na 
ułanów Schwarzenberga poprowadził płk Kozietulski. Trzeba niestety dodać, 
że ułani ci byli najczęściej rekrutowani spośród galicyjskich Polaków. Jó-
zef Załuski w swoich wspomnieniach wymieniał kpt. Rostworowskiego, jak 
i Antoniego Jankowskiego, jako tych, którzy jak wszędzie i zawsze, odzna-
czyli się w naszym natarciu. W sierpniu 1809 kpt. Rostworowski uczestniczył 
w pamiętnej paradzie pułku przed pałacem w Schönbrun, po której okazało 
się, wskutek interwencji cesarza Napoleona, że oficerowie i szeregowi pułku 
lekkokonnych nawet nie mają książeczek żołdu. 3 października tego roku 
pułk z Wiednia wyruszył do Monachium, do którego szedł w asyście cesarza. 
Potem wolnym już marszem skierował się do Francji i dopiero 11 grudnia 
przybył do Chantilly, gdzie było właściwe miejsce jego stacjonowania. 

W tym czasie, podczas pobytu w pobliżu Paryża Rostworowski kilkakrot-
nie pełnił służbę oficera ordynansowego przy cesarzu. Pewnego dnia � jak 
wspomina wnuk Piotr Rostworowski � dziad był na służbie w salonach ce-
sarskich. Stał przy oknie i bębnił palcami w szybę. Niespodziewanie od tyłu 
zaszedł go Napoleon i zapytał � Jesteś zakochany? � Nie, Sir, ja się nudzę. 
Zechciej mnie wysłać do szwadronu � padła odpowiedź kapitana. Cesarz miał 
na to krzyknąć: � Za drzwi! W każdym razie kapitan już 18 I 1810 decyzją mi-
nistra wojny Francji Duc de Feltre został wyznaczony komendantem zakładu 
pułku w Warszawie, do której udał się w podróż wspólnie z por. Janem Igna-
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towskim dopiero 12 lutego tego roku. Wiadomo, że 20 VIII 1810 do miejsca 
postoju pułku w Chantilly przybył z Warszawy przysłany przez kpt. Rostwo-
rowskiego oddział złożony z 99 rekrutów oraz 115 koni. Choć więc misja jego 
nie została wykonana z nadwyżką, ale w każdym razie przynosiła rezultaty.

Skierowanie kapitana do Warszawy nie było dla niego jakąkolwiek de-
gradacją. Świadczy o tym fakt, iż Napoleon 15 III 1810 mianował Rostwo-
rowskiego kawalerem Cesarstwa z donacją na dobrach cesarskich Monte di 
Milano przynoszącą 500 franków rocznie. Dobra te położone na terytorium 
weneckim po pokoju z Austrią z 30 III 1806 zostały wcielone do Królestwa 
Włoch. Kapitan, obdarzony rentą i tytułem, znajdował się na 21 pozycji wśród 
147 wojskowych narodowości polskiej objętych przez cesarza do 10 IV1815 
tym wyróżnieniem, zaraz po kpt. Franciszku Ksawerym. Łubieńskim i przed 
kpt. Feliksem Trzcińskim. I otóż co się dzieje? Gdy z Saint Denis płk Wincen-
ty Krasiński, jako dowódca pułku, przesłał Stanisławowi dyplom Chevalier 
de L�Empire nadany z datą 15 III 1810, upoważniający do renty w wysoko-
ści 500 fr., kpt. Rostworowski odesłał ten dyplom z listem adresowanym do 
Grand Chancelier de L�Empire, w którym motywował odmowę przyjęcia ty-
tułu. Bowiem statut jego nadania domagał się zrzeczenia przez wyróżnionego 
posiadanego szlachectwa i herbu. Napoleon chciał stworzyć nową elitę opar-
tą na wojskowych, którzy złożyli daninę krwi pod jego rozkazami. Rostwo-
rowski odrzucił przyznany mu �zaszczyt�, uważając go za zniewagę tradycji 
starego rodu polskiego, do którego należał. Nie przyjął też renty przyznanej 
na dobrach Monte di Milano. Krasiński list Rostworowskiego zatrzymał, nie 
nadając mu dalszego biegu (zachowany, spłonął w Bibliotece Krasińskich 
w czasie II wojny światowej). Przeciwnie, jeszcze w korespondencji z 1813 
nadmieniał, że Rostworowski jest Chevalier de l�Empire. Kolejnym wyróż-
nieniem, jakie spotkało kapitana, było awansowanie go z datą 6 XII 1811 do 
stopnia szefa szwadronu (majora).

Nadchodząca kampania rosyjska dla Rostworowskiego zaczęła się tak, 
iż podczas przemarszu swego pułku przez Polskę dołączył do niego wraz ze 
swym zespołem werbunkowym. Dotarł pod Moskwę i stanął w miejscowości 
Troickoje nad rzeką Desną. Tadeusz Sosiński. podaje, że w 19 pułku ułanów 
podczas kampanii moskiewskiej szefami szwadronów byli kpt. Rostworowski 
i Wincenty Potkański., syn ciotki Ludwiki z Rostworowskich, który później 
zginął w bitwie pod Smoleńskiem. Dnia 10 X 1812 z Moskwy został skiero-
wany do Rostworowskiego rozkaz gen. Krasińskiego, by niezwłocznie udał 
się do Warszawy celem rekrutacji i wyposażenia w konie nowego regimentu. 
Rostworowskiemu podporządkowani zostali kpt. Hermolaus Jordan, pięciu 
poruczników, jeden brygadier i dwóch szwoleżerów. Gen. Krasiński prosił 
władze wojskowe i cywilne o świadczenie w miarę potrzeb pomocy jego wy-
słannikom do kraju. Pismo to zachowało się wraz z pieczęciami komend pla-
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cu miejscowości, przez które grupa przechodziła. A więc przez Smoleńsk 25 
X, Dubrowną 29 X, Skonanowsk, Tołoczin, Bolceed (Obolce), Ontopol, Or-
szę do 31 X, Borysów 3 XI, Mińsk 8 XI, Radoskowik (Radoszkowicze) 9 XI, 
Mołodeczno 10 XI, Smorgonie 11 XI,Oszmianę, Miedniki aż do Wilna, gdzie 
furaż i wódkę odebrano z magazynu miednickiego 13 XI 1812. Po dotarciu 
do Warszawy 14 XII Rostworowski komendę zakładu ustanowił w kosza-
rach Mirowskich, wydał odezwę werbunkową oraz ogłosił, że otwarcie księ-
gi przyjęć nastąpi 20 XII 1812. Kwaterę ponownie znalazł u kasztelanowej 
Chrapowickiej. Jednakże w pierwszych dniach lutego w obliczu nadciągają-
cych wojsk rosyjskich musiał opuścić Warszawę i udał się do Krakowa, gdzie 
od 9 II 1813 nadal prowadził rekrutację do regimentu. Obrał sobie w Krako-
wie kwaterę w pałacu Ludwiki z Wielopolskich Wodzickiej, opiekującej się 
wnuczką Urszulą Potulicką, osieroconą przez rodziców. Panna Urszula miała 
wówczas 17 lat, ale widać spodobał się jej szwoleżer napoleoński, bo nić 
uczucia, która się wtedy wywiązała, trzy lata później sprowadziła ją i Stani-
sława na ślubny kobierzec. 

Tymczasem gen. Krasiński słał z Paryża listy alarmujące: (...) i, tak że jak 
rozkaz ci poszlę od Marszałka za tydzień byś wyszedł z 200 rekrutami... Po-
większay kasę iak możesz, gdyż regiment zruynowany - stoi teraz w Gotha�. 
Rostworowski w okresie reorganizacji pułku 11 IV 1813 musiał przybyć do 
Friedbergu pod Frankfurtem nad Menem, lecz zatwierdzony na stanowisku 
szefa zakładu rekrutacyjnego w Krakowie, 21 kwietnia wrócił do Wawel-
skiego Grodu. Od Rady Administracyjnej otrzymał pełnomocnictwa kadro-
we i finansowe w sprawach dotyczących rekrutacji do pułku. Gen. Krasiński 
z Paryża przysłał mu list kredytowy do wszystkich bankierów, by wypłacali 
mu pieniądze na żołd. Przywiózł także depesze cesarskie do ks. Józefa Po-
niatowskiego i dowódcy wojsk austriackich. Rekrutacja przebiegła nadzwy-
czaj szybko, bowiem major Rostworowski już 8 V 1813 opuścił Kraków, 
prowadząc oddział liczący 16 oficerów i ponad 200 podoficerów i żołnierzy. 
Ewakuacja jego oddziału, jak i wojsk polskich znajdujących się pod wodzą 
ks. Józefa Poniatowskiego w Krakowie, była konieczna ze względu na to, 
że rzekomy dotychczasowy sojusznik, dowódca wojsk austriackich, zawie-
rał już rozejm z armią cara Aleksandra I. W Żytawie (Zittau) Rostworow-
ski otrzymał 17 czerwca rozkaz od gen. Krasińskiego, by dołączył do pułku 
lekkokonnych w Stolpen. Przyprowadzony przez niego oddział utworzył 7 
szwadron i został poddany jego dowództwu. Musiał też podreperować kasę 
regimentu, gdyż do niego zwracano się o wypłaty. Uczynił to nawet wielki 
potentat ziemski, oderwany teraz od swych dóbr, ks. Dominik Radziwiłł, któ-
ry z datą 31 VII 1813 wysyłał list zaczynający się słowami: Kochany Szefie, 
proszę przyślij mnie dwa tysiące pięćset franków, bo mi są bardzo potrzebne, 
a nasz płatnik grosza w kasie nie ma.-
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Dla Rostworowskiego rozpoczynała się piąta z kolei kampania wojenna, 
tym razem niemiecka. 14 IX 1813 został mianowany oficerem Legii Hono-
rowej. Wielki kanclerz i minister stanu hrabia de Lacapede z tej okazji pisał 
do niego: L�Empereur et Roi, en Grand Conseil, vient de vous nommer, Mon-
sieur, Officier de le Légion d�Honneur. Je m�empresse de vous annocer ce té-
moignage particulier de la bienveillance de Sa Majesté Imperiale et Royale, 
et de reconnaissance de la nation. W tym czasie Rostworowski bezpośrednio 
w walkach nie brał udziału. Dowodzony przez niego 7 szwadron pozostał 
w Friedburgu i nie uczestniczył w maju 1813 w zwycięskiej kampanii Na-
poleona w Saksonii. Przypadł mu natomiast udział w czterodniowej bitwie 
narodów pod Lipskiem (16�19 X 1813), podczas której została złamana siła 
militarna wojsk cesarskich. Szef szwadronu w tych przełomowych dniach 
przebywał w otoczeniu Napoleona. Pozostało mu w pamięci to, że gdy już 
widać było, że zmagania pod Lipskiem przynoszą klęskę, Bonaparte puścił 
konia wolno i chodził przez krótki czas zadumany, a koń krok w krok podążał 
za nim. Podczas odwrotu wojsk napoleońskich i korpusu polskiego Rostwo-
rowski został skierowany do Metzu i Sedanu, gdzie miał ponownie prowadzić 
nabór celem uzupełnienia zdekompletowanych szeregów pułku oraz zabiegać 
o pozyskanie koni. Z kolei gen. Krasiński rozkazem z 24 I 1814 uczynił go 
komendantem zakładu pułku w Chantilly. W tym czasie pełnił on także służ-
bę przy dworze cesarskim w Tuilleries, komenderując podporządkowanym 
mu oddziałem szwoleżerów. Dekretem cesarskim z 27 II 1814 został miano-

Akt nominacji Stanisława Rostworowskiego, szefa szwadronu, Oficerem Legii Honorowej, 
Paryż, 14 XI 1813 r.
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wany kawalerem Orderu Zjednoczenia (Ordre Imperial de la Reunion). Był 
też kawalerem Krzyża Wojskowego Polskiego. Zdaniem autorów Polskiej 
encyklopedii szlacheckiej był też odznaczony Krzyżem �Cent jours�, co jest 
mało prawdopodobne. Tymczasem w po krótkiej obronie w dniach 21 i 22 III 
1814 następuje kapitulacja Paryża wobec wojsk antynapoleońskiej koalicji. 
Rostworowski w tym czasie eskortuje ewakuację cesarzowej Marii Ludwiki, 
jej syna króla rzymskiego i króla Józefa oraz ministrów i innych członków ro-
dziny cesarskiej do Blois nad Loarą. Sam szef szwadronu stacjonował wtedy 
w wiosce pod Tours. Całą eskortą, liczącą około 4000 wojskowych, dowodził 
generał Deriot d�Erlon, adiutant Napoleona. 

Po pierwszej abdykacji cesarza Napoleona I (na rzecz syna) z dnia 5 IV 
1814 Rostworowski formalnie został zwolniony ze służby w wojsku francu-
skim. Gdy mu adiutant szwadronu Franciszek Salezy Gawroński przywiózł 
z Fontainebleau wiadomość o abdykacji cesarza i naszej podległości cesa-
rzowi Aleksandrowi, szef szwadronu Rostworowski, jak i inni współtowarzy-
szący mu szwoleżerowie, rozpłakali się z żalu, jaki ich wtedy ogarnął. Pismo 
w sprawie dymisji, datowane 5 IV 1814 i podpisane przez gen. hr. Wincentego 
Krasińskiego, zawierało treść następującą: Stwierdzamy, że Pan Rostworow-
ski [Stanisław] Porucznik-Pułkownik pierwszego Pułku Szwoleżerów Lekko-
konnych Gwardii Cesarskiej otrzymał dymisję, zatwierdzoną przez Cesarza 
i Króla. Dokument ten sformułowany w języku francuskim i przechowywany 
dawniej w majątku Rostworowskich w Niegoszowicach pod Krakowem, ma 

Karta Służby Stanisława Rostworowskiego
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swą istotną wagę, gdyż wskazuje, że Stanisław Rostworowski u kresu kam-
panii napoleońskich miał stopień podpułkownika. Na odwrocie dokumentu 
o dymisji został podany stan służby podpułkownika, podpisany przez hra-
biego Krasińskiego. Kończył się on stwierdzeniem, że Rostworowski służył 
w kampaniach: w latach 1806�1807 w Polsce, w 1808 w Hiszpanii, w 1809 
w Austrii, w 1812 w Rosji, w 1813 w Niemczech i w 1814 we Francji. 

Wszystkie te dokumenty są podpisywane przez gen. Krasińskiego, gdyż 
został on dekretem cesarza Napoleona mianowany dowódcą wojsk polskich 
znajdujących się we Francji. Z jego też inicjatywy została sformowana de-
putacja, która wystąpiła z listem skierowanym do cara Aleksandra z prośbą 
o przejęcie zwierzchności nad wojskiem polskim. Car Aleksander na list de-
putacji odpowiedział 11 IV 1814, powiadamiając gen. Krasińskiego, że wi-
nien z wojskiem polskim udać się do Paryża i tam podporządkować się rozka-
zom wielkiego księcia Konstantego. Z tych właśnie dni, to jest z 14 IV 1814, 
zachował się list Generała Dywizji Komenderującego Armią bitną Polską do 
Rostworowskiego, w którym Krasiński pisał: Cesarz Napoleon abdykował, 
do ostatka byłem przy nim, nas pożegnał i własnoręcznym listem, y zlecił mi 
pożegnać wszystkich Polaków; Aleksander Imperator przyiął nas nie tylko 
grzecznie ale y łaskawie, y przyrzekł mi na piśmie, że mi pozwala wszystkich, 
nie tylko do kraju odprowadzić, ale że nikt nie będzie zmuszony do służby, 
kokardy białe w Polszcze doniesiemy. Stasiu, więc zbierz wszystkich ludzi y 
przychodź z niemi jak nayspieszniej do St. Denis. Zresztą Bogu was wszystkich 
polecam aż do złączenia się. 20 kwietnia gen. Krasiński mianował Rostwo-
rowskiego prezesem Rady Administracyjnej 1 pułku szwoleżerów i 3 pułku 
eklererów, czyniąc go odpowiedzialnym za stosunki z instancjami zewnętrz-
nymi oraz za całokształt spraw gospodarczo-finansowych tych pułków. 

Rada Administracyjna była to demokratyczna reprezentacja żołnierska 
istniejąca od czasu rewolucji w pułkach francuskich. W pułku lekkokonnych 
prezesem jej był Krasiński. Z kolei pułk eklererów � zwiadowców został sfor-
mowany w ostatnim etapie kampanii napoleońskich. Wolą cesarza było, aby 
takie pułki powstawały w oparciu o stare jednostki armii francuskiej. Napole-
on przydatność formacji zwiadowców wysoko ocenił po kampanii rosyjskiej. 
Warto wspomnieć, że pismo gen. Krasińskiego mianujące Rostworowskiego 
prezesem Rady Administracyjnej obu pułków, było adresowane do Monsieur 
Le Comte Rostworowski � do Pana Hrabiego Rostworowskiego. Podpułkownik 
nie doczekał czasu, kiedy polska formacja wojskowa pod dowództwem gen. 
Krasińskiego powróciła do Polski. Uzyskał bilet, wydany z woli Jego Impe-
ratorskiej Mości Cesarza Rosyjskiego, który go kierował na czteromiesięczny 
pobyt w Baden i z kolei upoważniał do przybycia do Księstwa Warszawskie-
go. Bilet był wystawiony w czterech językach: rosyjskim, francuskim, niemie-
ckim i polskim. Kuracja w Baden była zapewne tylko motywem dla uzyskania 
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tego glejtu, bowiem Rostworowski już 9 VII 1814 przekroczył granicę Księ-
stwa pod Krakowem. Przybywając do kraju, nie zamierzał pozostawać w woj-
sku pod dowództwem wielkiego księcia Konstantego. Wystąpił o udzielenie 
mu dymisji. Zachowane jest pismo Głównego Dyżurostwa Woyska Nr 165 
mówiące, że Na mocy upoważnienia Jego Cesarzewiczowskiej Mości Wielkie-
go Księcia Konstantyna Naczelnego Wodza Woyska Polskiego, uwiadamiam 
Pana Stanisława Rostworowskiego Majora z dawnego Półku lekkokonnego 
Gwardyi, iż nie będąc umieszczonym w teraźniejszey Organizacyi uwolni-
nym iest stosownie do żądania podanego, od obowiązków służby woyskowey. 
W Warszawie dnia 19 kwietnia 1815. Podpisał: Generał Dyżurny Referendarz 
Komitetu Woyskowego Rautenstrauch. Tak więc kończyła się dziewięciolet-
nia służba wojskowa podpułkownika Stanisława Rostworowskiego, którego 
teraz nowe władze wojskowe zdegradowały do stopnia majora.

Jedna karta życia została zapisana. Rostworowski jednak nie był czło-
wiekiem, który by się kontentował tym, co było. Można powiedzieć, że do-
piero kończyły się najpiękniejsze lata jego młodości, przeminęło mu 30 lat, 
bo tyle już przeżył. Wśród pięciu Rostworowskich służących w kampaniach 
napoleońskich osiągnął wysoki stopień wojskowy podpułkownika, pełnym 
pułkownikostwem cieszył się jedynie jego stryjeczny brat Jan Rostworowski, 
zamieszkały w Warszawie. Stanisław zajął się teraz określeniem swej sytua-
cji materialnej. A szczęścia mu nie brakowało. Ciotka Helena Chrapowicka 
nadal owianego sławą bohatera czyniła generalnym spadkobiercą swoich ma-
jątków. Dzięki tym okolicznościom ppłk Stanisław stawał się właścicielem 
Pruszyna (36 włók bez lasu), Stoku Lackiego (40 włók i 26 włók terenów 
leśnych), Błogości (18 włók z lasem), Grubali (16 włók i 2 lasu), Osin (12 
włók i 1 lasu), Osady Leśnej (9 włók i 4 włóki stawów rybnych), Joachi-
mowa, Klini, Spoczynku, części na Zdanach, Ługach Wielkich i Wasilewie 
(razem około 200 włók) oraz młyna nad Liwem. Nie był pełnym właścicie-
lem wszystkich tych dóbr, bowiem przelanie własności mogło się dokonać 
dopiero na podstawie testamentu. Tymczasem ciotka Helena żyła, mieszkała 
co prawda głównie w Warszawie, lecz majątkami praktycznie zrządzał w cha-
rakterze jej plenipotenta ks. Karol Jestersheim. Tak więc podpułkownik na 
razie był właścicielem in spe. 

Niemniej perspektywa pokaźnego wyposażenia dawała już asumpt ku 
temu, by mógł począć starać się o rękę poznanej niegdyś w Krakowie Urszuli 
hr. Potulickiej. Ślub z nią odbył się 27 IV 1816 w parafii Rogów, pow. skalb-
mierskiego, w departamencie krakowskim w obecności ks. plebana Sebastiana 
Jędrychowskiego. Świadkami tej uroczystości byli: Jan hr. Małachowski, wuj 
pana młodego, Józef hr. Wodzicki, wuj panny młodej, Kasper hr. Potulicki, brat 
panny młodej i Mikołaj Rostworowski, brat pana młodego. Na uroczystość nie 
przybył z Warszawy stojący już nad grobem ojciec Ksawery Rostworowski, 
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jak i wcześniej już zmarła matka Izabela. Stanisław Rostworowski czuł się 
już niewątpliwie właścicielem pruszyńskich dóbr ciotki Chrapowickiej, gdyż 
podczas działów spadkowych z rodzeństwem, do jakich doszło 11 XI 1818, 
zrzekł się wszelkich swych praw do Leśnowoli i Brzumina, a przecież był 
pierworodnym synem Franciszka Ksawerego. Po ojcu przeszła na niego jedy-
nie kamienica w Warszawie położona przy ul. Nowy Świat nr 1259. 

Jego wielkoduszność wyraziła się i w tym, że zrzekł się na rzecz swego 
młodszego brata Antoniego także owej kwoty 32 000 złp. jaką mu zapisał 
niespełna cztery miesiące przed swą śmiercią ojciec Ksawery. Jego zrzecze-
nia, których mógł przecież nie składać, świadczą o szlachetności natury tego 
niewątpliwie wybitnego człowieka. Rostworowscy po ślubie osiedli we dwo-
rze w Pruszynie. Stanisław naturalnie uczestniczył w zarządzaniu dobrami, 
których miał być prawnym właścicielem, ale głównym dysponentem pozo-
stawał nadal zaufany ciotki Chrapowickiej ks. Jestersheim. Zapewne trudno 
było w tej sytuacji uniknąć starć i konfliktów. A stan ten trwał długo. Dopiero 
w sierpniu 1831 ciotka wydała pismo zwalniające swego szanownego przy-
jaciela ze wszelkich obowiązków zarządu. W lipcu roku następnego zmarła 
i niemal natychmiast, w miesiąc po jej śmierci, 13 VIII 1832 w Trybunale Cy-
wilnym pierwszej instancji Województwa Mazowieckiego nastąpiła oficjalna 
publikacja testamentu uwłaszczającego podpułkownika. Nie wiadomo, czy 
wskutek zgonu Chrapowickiej, czy też już wcześniej ks. Jestersheim prze-
niósł się do Warszawy. W aktach sądowych odnotowany był jako zamieszka-
ły przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 395. I otóż jego ppłk Rostworowski, 
nowy prawny właściciel dóbr pruszyńskich, dokumentem z datą 29 IX 1832 
czyni swoim ogólnym i szczegółowym pełnomocnikiem, przyznając mu moc 
i nieograniczoną władzę w strzeżeniu jego interesów. Akt plenipotencji, spi-
sany przez rejenta Kancelarii Hipotecznej w Warszawie, w najbardziej skru-
pulatny sposób przyznaje ks. Jestersheimowi prawa niezliczonych środków 
działania, np. Summ wszelkich kapitałowych i prowizyonalnych dochodzenia, 
windykowania, podnoszenia i odbierania, z nich prawomocnie kwitowania 
lub alienowania, cedowania, wartości zeń odbierania, z niej kwitowania etc, 
etc. W istocie rzeczy pełnomocnictwo ma na celu windykowanie od Adama 
ks. Czartoryskiego zapisanej w testamencie ciotki Chrapowickiej kwoty 3000 
duktów holenderskich z procentami, obciążających hipotekę dóbr Końsko-
wola oraz kwoty 27 000 złp z procentami obciążającej hipotekę Celejowa, 
obu miejscowości leżących w pow. kazimierskim woj. lubelskiego, z tym, 
że � jak zapisano � obie majętności, Końskowola nie wiem, ale Celejów na 
pewno, zostały skonfiskowane księciu Czartorskiemu po powstaniu listopa-
dowym. Ponadto odzyskanie od Marii z Granowskich ks. Lubomirskiej kwoty 
3000 dukatów złotem oraz później pożyczonej kwoty 1000 dukatów holen-
derskich złotem z procentem po siedem od stu, które to sumy na dobrach 
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kozłowieckich w pow. lubartowskim są zahipotekowane. I wreszcie od Pio-
tra Stryjeńskiego odebranie 5000 złp zapisanych w księdze hipotecznej dóbr 
Stryjna w woj. lubelskim. W 1835 Rostworowski występował o zwrot 54 000 
złp właśnie po wuju Adamie Suffczyńskim, jakie ubezpieczone były na Ce-
lejowie. Pożyczkodawcą tych wszystkich należności był niewątpliwie Adam 
Suffczyński, brat ciotki Chrapowickiej, były właściciel Pruszyna i Milejowa. 
Teraz spadkobierca Rostworowski ks. Jestersheima czynił ich egzekutorem. 
Decyzja ta świadczyła o tym, że pomiędzy byłym zarządcą dóbr pruszyńskich 
a ich obecnym właścicielem nastał stan zupełnego zaufania i że pułkownik 
po prostu wysoko cenił uzdolnienia ekonomiczne i finansowe przybyłego 
z Saksonii duchownego. Jemu jeszcze 28 VII 1835 odrębnym aktem przyznał 
prawo windykacji kwoty 54 000 złp od Antoniego Rządzimińskiego, również 
na Celejowie zahipotekowanej. Stanisław Rostworowski dla siebie rezerwo-
wał zarządzanie gospodarcze odziedziczonymi dobrami. Chyba z zadnia tego 
wywiązywał się dobrze i majątkiem kierował właściwie, nie czyniąc w nim 
większego uszczerbku. Z Pruszyna przeniósł się do obszerniejszego dworu 
w Stoku Lackim. Za życia sprzedał jedynie folwark Wasilewo, którego tylko 
część do niego należała. Był prezesem dozoru kościelnego parafii w Pruszy-
nie. Od 1818 rodziły się już jego dzieci, których w ciągu 11 lat przyszło na 
świat ośmioro. Nie zdołał się zająć ich wychowaniem i doprowadzić je do 
wieku dojrzałego. Był przeciwnikiem powstania z listopada 1830 i nie wziął 
w nim udziału. Zmarł na powszechną wówczas chorobę płuc 29 XII 1837 
w Warszawie, w 52 roku życia, pochowany został przy kościele parafialnym 
w Pruszynie, za zezwoleniem Parafii św. Krzyża z Warszawy, wydanym 
3 I 1838 przez ks. Marcina Leszcza., po odprawieniu egzekwii żałobnych 
w tymże warszawskim kościele. Związek Stanisława z Pruszynem przypomi-
na tablica nagrobna wmurowana w dolnej partii zewnętrznej ściany kościoła 
parafialnego. Wypisane są na niej takie słowa: D.O.M. Tu leżą zwłoki Sta-
nisława Rostworowskiego, Podpółkownika Gwardii Ces. Franc., Urzędnika 
Legii Honorowey, orderu Zjednoczenia kawalera, ur. 1785 umar. 1837 � Naj-
młodszy z Braci najstarszemu Bratu Głaz ten położył. Tym najmłodszym był 
Jan Nepomucen Rostworowski, który widocznie chciał się przyczynić do kul-
tu swego brata szwoleżera Gwardii Napoleońskiej 

Dnia 2 IX 1938 prawnukowie szwoleżera, właściciele Niegoszowic pod 
Krakowem, złożyli pamiątki po ppłk. Stanisławie Rostworowskim w Muze-
um Wojska Polskiego w Warszawie: portret podpułkownika, czaprak czerwo-
ny wyszywany srebrem, dwie czapraki rysie z brzegiem czarnym i galonem 
srebrnym, ładownica z pasem, (brak �N� pod koroną), akselbanty, epolety, 
ryngraf z Matką Boską Częstochowską, słońce (bez �N�), Order Kawaler-
ski Legii Honorowej, Order Zjednoczenia. Złożone zostało wszystko, co dla 
podpułkownika było najdroższe, a wśród tych pamiątek i ryngraf z Matką 
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Boską Częstochowską. Wnuk podpułkownika, Piotr Rostworowski, zapisał, 
że jego ojciec Joachim w 1863 ukrył trzy pistolety i dwa pałasze w kominie 
zakrystii w Pruszynie. Za zezwoleniem proboszcza pruszyńskiego ks. Bog-
dana Potapczuka, duchownego o rzeczywistych zainteresowaniach historycz-
nych, praprawnuk szwoleżera ppłk. Stanisława Karol z synem Mateuszem 
oraz Stanisław Jan Rostworowski z synem Wojciechem 23 X 2000 otworzyli 
ów kominek w zakrystii kościoła w Pruszynie. Napotkali w nim już nowe 
cegły z czasów PRL, broni natomiast żadnej tam nie było.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Metryka urodzenia w księgach parafii kościoła św. Andrzeja w Warsza-
wie; Księgi urodzeń parafii Worów z lat 1786�1797, poz. 529 i 543, z lat 1797�1802, poz. 
60 i 106; Wypis aktu małżeństwa z ksiąg kościoła parafialnego Potulickich w Rogowie; Akt 
zgłoszenia przez Stanisława Rostworowskiego w parafii św. Krzyża w Warszawie zgonu 4 
IV 1833 jego córki Heleny; Akty plenipotencji dla ks. Karola Jestersheima z 29 IX 1832 i 28 
VII 1835; Akta cywilne gminy pruszyńskiej: urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zejścia 
z lat 1817, 1818, 1820, 1824, 1830; Akt z 3 I 1838 Datur Facultus, zezwalający na pochówek 
w Pruszynie zwłok Stanisława Rostworowskiego, Archiwum Parafii Pruszyn; AP w Górze 
Kalwarii, Hipoteka w Grójcu sygn.36, 37, 300; J.N. Rostworowski, Wywód genealogiczny 
Domu z Rostworowa Nałęcz Rostworowskich podany w r. 1836 Heroldii w Kr. Polskim do 
zatwierdzenia, op.cit.; Wypisy z akt i wspomnienia Piotra Rostworowskiego, mps; S.M. Ro-
stworowski � materiały do polemiki z Szymonem Konarskim po wydaniu pracy: Armorial 
de la noblesse polonaise titre (mps w posiadaniu S. J. Rostworowskiego); AGAD, AR IV, 
dział 10.kopeta 112;
PUBLIKACJE: J. Załuski, Wspomnienia o Pułku Lekkonnym Polskim Gwardyi Napoleona I..., 
Kraków 1865, s. 33, 62, 65�66, 226, 228-229; Źródła do historii Pułku Polskiego Lekkokon-
nego Gwardii Napoleona I, wyd. A. Rembowski, Warszawa 1899, s. 557, B. Gembarzewski, 
Wojsko Polskie, t. I,1807�1814, Warszawa 1912, s. 300; M. Kukiel, Dzieje oręża polskiego 
w epoce napoleońskiej 1795�1815, Poznań, s. 399; F. S. Gawroński, Pamiętnik roku 1830/31 
i kronika pamiętnikowa (1787�1831), Kraków 1916, s. 387�396, 413; Stanisław Rostworow-
ski, Szwoleżerowie gwardii Napoleona, �Wiarus� 1919, z. 6, s. 163�167 i z. 8, s. 232�236; 
Polska encyklopedia szlachecka t. X. Wykazy polskich rodów szlacheckich, opr. J.S. Stary-
koń-Kasprzycki i ks. M. Dmowski, Warszawa 1938; Sz. Konarski, Armorial de la noblesse 
polonaise titré. V Chevaliers de L�Empire, Paris 1958, s. 419�420; Katalog zabytków sztuki 
w Polsce t. X Województwo warszawskie pod red. I. Galickiej i H. Sygietyńskiej, z. 22 Po-
wiat siedlecki, inwentaryzację przeprowadzili: I Galicka, H.. Sygietyńska i P. Kaczmarzyk, 
Warszawa 1965 (Pruszyn, Stok Lacki); S. Kirkor, Les donations polonais de Napoleon. Insti-
tutum Historicum Poloniocum, Rome 1972; M. Brandys, Kozietulski i inni, Warszawa 1974, 
t. 1, s. 56, 70�71, 108, 111, 113, 128, 136, 143�144, 194�195, 212, 237, 242, 247�248, 251, 
259; t.II, s. 15,161, 196; J. Załuski, Wspomnienia, Kraków 1976; E. Rostworowski, Popioły 
i korzenie, op.cit., s. 204�209; M. Łukasiewicz, Armia księcia Józefa 1813, Warszawa 1813, 
s. 67, 130, 190; Z. Zacharewicz, Rostworowski Stanisław, PSB, t. 32, s. 225 -227 (artykuł ten 
stał się podstawą mego opracowania); R. Bielecki, Szwoleżerowie Gwardii, Warszawa 1996, 
nr 4818; A. T. Tyszka, Nekrologi �Kuriera Warszawskiego� 1821�1939, t. I 1821�1845, 
Warszawa 2001, poz. 2695; Stanisław Jan Rostworowski, Wielcy ludzie z Pruszyna, �Ty-
godnik Siedlecki� 2000, nr 51, s. 16; 2001, nr 2, s. 18, nr 9, s. 19; tenże, Szwoleżer Pułku 
Lekkokonnych � kawaler Cesarstwa, �Wiadomości Ziemiańskie�, 2002, nr 10, s. 26�29; Ra-
dziwiłłowie. Obrazy literackie, biografie, lektura historyczna, red. K. Stępnik, Lublin 2003, 
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s. 426�427; Z. Sudolski, Wincenty Krasiński i jego współcześni, Warszawa 2003, s. 153, 154, 
179,180; T. Sosiński, Ziemia nowogródzka. Zarys dziejów, Warszawa 2004, s. 24.
INNE: ks. Stanisław Makarewicz, Stanisław Rostworowski szwoleżer Napoleoński [w:] Ze 
starych metryk, internet; litografia z Muzeum Czapskich w Krakowie przedstawiająca Stani-
sława Rostworowskiego.

URSZULA z hr. na WIĘCBORKU POTULICKICH ROSTWOROWSKA h. Grzy-
mała, ur. 1796, ochrzczona w parafii w Bieżanowie pod Wieliczką, była 
córką Michała i Elżbiety z Granowa Wodzickiej h. Leliwa, starościanki kra-
kowskiej i stopnickiej, żona Stanisława. 

Jej dziadkiem był Eliasz Wodzicki (1730�1805), który przez małżeństwo 
z Ludwiką Wielopolską, córką Karola, właściciela Piaskowej Skały, Żywca 
i Pińczowa, spowinowacił się z rodzinami możnowładztwa małopolskiego. 
Na jej matkę Elżbietę Potulicką wskutek podziałów rodzinnych przeszedł pa-
łac Wodzickich na rogu Rynku i ul. Brackiej w Krakowie, w którym właśnie 
w 1813 kwaterował Stanisław Rostworowski i wówczas Urszula go poznała. 

Wychowała się w środowisku zamożnym i światłym. Jej ojciec miał do-
bra koło Nakła, w Prusach Królewskich, oraz Rogów nad Wisłą koło Opa-
towca, Obory koło Warszawy i inne. W 1780 uzyskał zatwierdzony reskryp-
tem ministerialnym pruskim dziedziczny tytuł hrabiowski. Był budowniczym 
kościołów w Więcborku i Sępólnie. Interesował się naukami przyrodniczymi, 
był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmarł 24 XII 
1805, pół roku później, 15 VI 1806 w Warszawie zmarła jego żona Elżbieta. 
Portrety obojga pędzla Kazimierza Wojniakowskiego znajdują się w Muze-
um Narodowym w Poznaniu.

Osierocona Urszula przebywała w Krakowie w domu swej babki Ludwi-
ki Wodzickiej. W wieku panieńskim cieszyła się znacznym powodzeniem. 
W 1813 zwrócił na nią uwagę przebywający stosunkowo krótko w Krakowie 
Stanisław Rostworowski, a znów rok później o jej względy zabiegał stacjo-
nujący w Krakowie generał rosyjski Skanderberg. Powodzeniu temu dziwić 
się nie można, gdyż była panną przystojną, o delikatnych rysach. Jej portret 
zachował się, jest w posiadaniu Wojciecha Kazimierza Rostworowskiego 
w Warszawie. Musiała jednak kierować się względami patriotycznymi, gdyż 
doczekała powrotu z Francji podpułkownika Stanisława i poślubiła go 27 IV 
1816 w Rogowie, leżącym wówczas w pow. skalbmierskim. W wypisie z ro-
gowskich ksiąg parafialnych jest podane: Zapytaliśmy przyszłego Małżon-
ka i przyszłey Małżonki czyli chcą połączyć się z Sobą Związkiem Małżeń-
skim, na co gdy każde z nich odpowiedziało oddzielnie, iż taka iest ich wola: 
Oświadczamy w imieniu prawa i ogłaszamy, iż Jaśnie Wielmożny Hrabia Pan 
Stanisław Rostworowski, kawaler i Jaśnie Wielmożna Urszula Hrabianka 
Potulicka, panna, są połączeni z sobą węzłem Małżeństwa. Urszula mężo-
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wi wniosła wiano, którego wielkość dokładnie nie jest znana. Wiadomo, że 
posag jej starszej siostry Józefy wyniósł 200 000 złp oraz dobra Prokocim. 
Miała jednak dwóch braci, którzy także przejęli majątki. Przypuszczalnie 
otrzymała 200 000 złp, z których znaczna część została zapisana na hipotece 
dóbr Pruszyn, a 25 000 złp na hipotece dóbr Brzumin. 

Wychodząc za mąż w wieku 20 lat, okazała się kobietą zdolną do poświę-
ceń dla życia rodzinnego, choć charakter miała trudny i władczy. W latach 
1817�1828 wydała na świat ośmioro dzieci. I potrafiła je otaczać miłością. 
Z mężem mieszkała w Stoku Lackim, w domu, który w dokumentacji hi-
potecznej nazwany jest pałacem, stąd nie jest powiedziane, czy to właśnie 
Rostworowscy a nie Wyszomirscy wznieśli piękny neorenesansowy pałac 
w tej miejscowości. W pamięci mieszkańców Stoku Lackiego pozostało 
wspomnienie o tym, jak szalonym wstrząsem była dla niej i zapewne dla 
ppłk. Stanisława śmierć pierworodnej córki Heleny, która utopiła się podczas 
lokalnej powodzi. Po dziś dzień płynący przez Stok Lacki strumień nosi na-
zwę Helena. Na jego brzegu leży kamień z napisem: Pamięci Heleny. Jeden 
z folwarków, który niegdyś należał do dóbr pruszyńskich, zachował nazwę 
Helena lub Spoczynek. Wspomniany tu kamień ma leżeć w miejscu, gdzie 
utonęła piętnastoletnia dziewczynka. Bardzo ściśle pamięć jej przywodzi tab-
lica wmurowana w pasmo dolnej zewnętrznej ściany kościoła w Pruszynie, 
której napis głosi: I. H. S. Tu spoczywaią zwłoki ukochaney Córki ś.p. Heleny 
Rostworowskiey urodzoney dnia 31 października 1817 r. w Stoku a zmarłey 4 
kwietnia 1833 roku. Żal Rodzicielski kładzie tę pamiątkę iako upominek czu-
łego przywiązania. Uprasza się przechodzących o westchnienie za Jej duszę 
do Boga. Miłość Pani Urszuli została później przeniesiona na najstarszego 
syna Joachima (Jomcia). Zmarła nie tylko najstarsza córka Rostworowskich, 
ale i najmłodsza, bliźniacza siostra syna Feliksa, Anna Celestyna, która żyła 
zaledwie cztery lata i zmarła 21 V 1830 we wsi Jędrzejowice. 

Po pewnym odchowaniu dzieci Rostworowscy miesiące zimowe spędza-
li w swym domu przy Nowym Świecie w Warszawie. Był to jedyny obiekt, 
który Stanisław odziedziczył po ojcu. Przebywając w Warszawie starli się 
żywo uczestniczyć w życiu towarzyskim. Po 21 latach szczęśliwego na pewno 
małżeństwa Urszula z Potulickich owdowiała. Pułkownik zmarł 29 XII 1837. 
Wdowa już 12 I 1838 (według kalendarza juliańskiego nawet 31 XII 1837) 
doprowadziła do zwołania Rady Familijnej, która wymienionego dnia stanęła 
w Sądzie Pokoju Powiatu i Miasta Warszawy, w jego wydziale III. Radę tę 
z �linii ojczystej� stanowili: brat zmarłego męża Antoni Rostworowski z Mi-
lejowa, drugi jego brat Jan Nepomucen Rostworowski z Mirowic i generał 
Florian bar. Kobyliński, mąż Anny, szwagier zmarłego. Zaś z linii macierzy-
stej występowali: Jan Augustynowicz, referendarz Stanu, Dominik Krzywo-
szewski, mecenas i dziedzic Drwalewa w ziemi. czerskiej oraz ksiądz Mateusz 
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Gorzkiewicz, wizytator Zgromadze-
nia Księży Misjonarzy warszawskich. 
Były to osoby nie tyle spokrewnione 
z domem Potulickich, raczej stanowi-
ły krąg przyjaciół tej rodziny. Tak oto 
ułożona Rada Familijna stawała przed 
Sądem, by rozważyć sprawę opieki 
nad sześciorgiem małoletnich dzie-
ci osieroconych przez ojca. Zgodnie 
z art. 349 Kodeksu Cywilnego Kró-
lestwa Polskiego matka dzieci zacho-
wywała prawa opieki głównej i na-
turalnej. Artykuł 389 tegoż Kodeksu 
wskazywał jednakże na potrzebę mia-
nowania opiekuna przydanego. Tym 
właśnie opiekunem przydanym sześ-
ciorga małoletnich Sąd mianował ich 
stryja Jana-Nepomucena Rostworow-
skiego, biorąc pod uwagę względną 
bliskość jego zamieszkania, jak i to, 
że był więcey czasowy. Stryj Jan Nepomucen przyjął przypisane mu obowiąz-
ki. Istniał jednakże rzekomy zamiar ppłk. Stanisława, jaki miał być nawet wpi-
sany do testamentu, iżby pomocnym matce w sprawie edukacji synów był 
jej brat Kacper Potulicki, właściciel Obór pod Warszawą. Rada Familijna do 
wniosku tego się przychyliła, czyniąc go niejako drugim opiekunem przyda-
nym, o czym miano go urzędowo powiadomić. Rada powzięła też uchwałę 
o konieczności sporządzenia inwentarza pozostałości po śp. ojcu małoletnich, 
który winni przygotować naznaczeni opiekunowie prawni. Inwentarz ten miał 
być Radzie Familijnej do dalszej decyzji przedłożony. 

Opisane tu postanowienie wskazuje jak ówcześnie życie rodzin było 
związane z funkcjami całego rodu, którego stanowienie obejmowało nawet 
kontrolą wewnętrzne sprawy stanu materialnego rodziny. Urszula Rostwo-
rowska jednakże dążyła do uzyskania praw osobistego władania nad mająt-
kiem spadkowym męża. W sześć lat po jego śmierci, 13 VII 1843, doprowa-
dziła do tego, że całość dóbr pruszyńskich, których prawnym właścicielem 
był ppłk Stanisław, została rzekomo przez nią zakupiona za kwotę 63 900 rbs 
(uniknięcie podatku spadkowego), co zostało potwierdzone zapisem w hi-
potece Guberni Podlaskiej z datą 29 XII 1844. Przeprowadzenie tego aktu 
prawnego świadczy o jej zapobiegliwości i zdolności do samostanowienia. 

Rzekomo miała przez dziesięć lat sprawnie gospodarować w dobrach, 
na których została uwłaszczona, gdyż ich wartość hipoteczna w tym czasie 

Urszula z na Więcborku Potulickich 
Rostworowska (1796�1878) � ziemianka, 

matka sześciorga dzieci.
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wzrosła o 19 573 rbs. Stwierdza to kolejny kontrakt urzędowy z 24 VII 1853, 
tym razem polegający na sprzedaży dóbr pruszyńskich za kwotę 82 582 rbs 
(według księgi wieczystej pow. siedleckego za 90 000 rbs) jej najstarszemu 
synowi Joachimowi Rostworowskiemu. Nie była to pierwsza jej decyzja roz-
dysponowania spadku po mężu Stanisławie. Jeszcze wcześniej nastąpił akt 
niemniej ważny. Otóż wkrótce po śmierci męża, 26 II 1840, sprzedała dom 
w Warszawie przy ul. Nowy Świat Nr 1259 lit. B. Nabywczynią była Ka-
rolina z Narbuttów Pusłowska, która kupiła tę nieruchomość za 18 000 rbs. 
Owa kwota, jak i osobiste dochody i pożyczki Urszuli pozwoliły jej dokonać 
spłaty należności swemu szwagrowi Mikołajowi Rostworowskiemu, który 
posiadając z wiana żony majątki na Wołyniu, postanowił zbyć swoje dobra 
leśniowolskie pod Grójcem na rzecz bratanka Feliksa. W ten sposób uczyniła 
swego drugiego syna Feliksa posiadaczem ziemskim w Leśniowoli, odnoto-
wując zarazem na jego koncie 18 000 rbs, które wchodziły do ogólnej masy 
spadkowej należnej po niej dla dzieci.

Trzeba tu dodać, że intercyza ślubna Urszuli, zawarta 29 IV 1816, stano-
wiła, że przysługiwała jej (od męża) roczna pensja 2400 rbs oraz prawo do 
dożywocia na czwartej części dóbr pruszynskich. Otóż we wspominanym już 
roku 1853 Urszula Rostworowska zrzekła się prawa do pensji, co automatycz-
nie zwiększało masę spadkową przekazywaną dzieciom, a prosiła o wprowa-
dzenie do hipoteki Pruszyna zapisu, że należna jest jej kwota w wysokości 20 
645,50 rbs, jako 25% (jednej czwartej) od wartości dóbr pruszyńskich wyli-
czonych na sumę 82 582 rbs. Kwota ta w razie jej śmierci miała być przedmio-
tem podziału spadkowego pomiędzy dziećmi. Zrzekała się także wszelkich 
należności za wkłady poczynione w rozwój gospodarczy dóbr pruszyńskich 
oraz dopłat wniesionych do kwoty zakupu Leśniowoli dla Feliksa.

W dokumentach prawnych z zasady oszczędnych i suchych, składanych 
przed pisarzem aktowym Królestwa Polskiego, była nazywana Matką Naju-
kochańszą. Na ten tytuł zasłużyła sobie zarówno swoją troską swoją okazy-
waną dzieciom, jak i wolą swą nad nimi dominującą. W swoich uczuciach 
wyraźnie preferowała synów nad córkami. Dowodem na to jest to, że gdy jej 
najmłodsza córka Maria, kierując się swymi uczuciami, postanowiła wyjść za 
mąż za Karola Łempickiego, była temu przeciwna. Natomiast, gdy wcześniej 
jej najmłodszy syn Gabriel postanowił poślubić siostrę owego Karola Łempi-
ckiego, mariaż ten bez większych oporów uznała. Jakiś czas los sprzyjał po-
stanowieniem jej władczego charakteru, bowiem Karol ponoć w kilkanaście 
lat po ślubie dostał pomieszania zmysłów i Pani Urszula mogła twierdzić, że 
była to kara Boża za przeciwstawienie się jej woli. Generalnie nie uczyniła 
nic, aby ułatwić zamążpójście swoim córkom. Sam fakt tak szybkiego wy-
zbycia się domu w Warszawie świadczył, że ani dla siebie, ani dla swoich có-
rek nie stwarzała miraży radosnych zabaw i rozrywek wśród możnych przy-

Rostworowski-Monografia tom2.ind35   35Rostworowski-Monografia tom2.ind35   35 2013-03-20   15:05:522013-03-20   15:05:52



~ 36 ~

jaciół przybywających do wielkiego miasta. Musiała mieć charakter twardy 
i rygorystyczny. Prawdopodobnie nie uznawała tego, aby mariaże córek były 
rzeczą słuszną, gdyż ich wiana doprowadzają tylko do rozdrobnienia, a nawet 
upadku zgromadzonej fortuny ziemiańskiej. 

Niezamężne córki trzymała przy sobie, pragnąc, by świadczyły jej róż-
nego typu domowe usługi. Jej władczy charakter wywarł również piętno na 
synach, którzy co prawda usiłowali się wyzwalać spod jej panowania, to jed-
nak sami stawali się ludźmi miękkimi, niezdolnymi do zabezpieczenia swego 
stanu posiadania i ulegającymi niekiedy złym wpływom otoczenia. Urszula, 
gdy tylko przekazała zarząd Pruszyna swemu najstarszemu synowi Joachi-
mowi, przeniosła się do młodszego syna Feliksa do Leśniowoli, ale przeby-
wała też często do czasu jego śmierci w 1853 u swego brata Kacpra Potu-
lickiego w Oborach pod Warszawą. Dokonany z niemałym trudem podział 
dóbr stał się w gruncie rzeczy przyczyną upadku Pruszyna, gdyż Joachim, nie 
mając dostatecznych dochodów, by spłacić rodzeństwo, postanowił opuścić 
dom i w 1855 majątek odsprzedał Józefowi Joachimowi Wyszomirskiemu. 
Dziwny więc był to zbieg okoliczności, który sprawił, że dobra rodowe, które 
Urszula tak hołubiła, niezwykle szybko wymknęły się z rąk jej najstarszego 
syna.. Miłości jednak do niego się nie wyzbyła. Bowiem z datą 18/30 VIII 
1858 dokonała cesji na Joachima kwoty 25 000 złp wpisanej do hipoteki dóbr 
Brzumin, pochodzącej z jej wiana. 

Na dobrach Brzumin miała jeszcze zapisane w dwóch pozycjach po 13 
260 rbs. Na spotkaniu rodzinnym 14 VI 1854, po ustaleniu warunków sprze-
daży Pruszyna, powzięła decyzję, iż jedną z tych kwot podzieli na pięć czę-
ści i rozda swoim dzieciom z wyłączeniem Marii Łempickiej. Jednocześnie 
zadbała o to, aby z dochodu uzyskanego ze sprzedaży Pruszyna najstarszej 
córce Elżbiecie została wypłacona cześć schedy w kwocie 12 330 rbs. Ponad-
to z należności za Pruszyn odliczyła zastrzeżone jej dożywocie w kwocie 20 
645 rbs. Sumę tę również postanowiła podzielić, tym razem na sześć części 
dla swoich dzieci. Na podstawie tej decyzji poleciła, aby od razu Marii Łem-
pickiej na ręce jej męża Karola została wypłacona kwota 3440 rbs. Świad-
czyło to o tym, że swoją jedyną zamężną córkę pod względem materialnym 
preferowała. Pozostałe pięć szóstych odzyskanej kwoty zostało zapisanych 
na dobrach Leśniowola i syn Feliks miał jej wypłacać 5 % od tej sumy jako 
dożywocie. Gdy później Feliks sprzedał Leśniowolę, kwota ta przeszła na 
Brzumin i ów procent wypłacała córka Józefa. 

Urszula z Potulickich Rostworowska decyzjami swoimi dzieląca za ży-
cia sumy swego posagu utrwalała wśród swoich dorosłych już dzieci miano 
Najukochańszej Matki. Trzeba jednak nadmienić, że owe 2652 rbs, przyznane 
pięciorgu dzieciom, tj. Elżbiecie, Józefie, Feliksowi, Gabrielowi i Józefowi 
hr. Mielżyńskiemu, reprezentującemu interesy Joachima, nie mogło od razu 

Rostworowski-Monografia tom2.ind36   36Rostworowski-Monografia tom2.ind36   36 2013-03-20   15:05:532013-03-20   15:05:53



~ 37~

przejść na spadkobierców, bowiem istniała zasada, że z Brzumina pierwszeń-
stwo spłat mają długi należne Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu. Ale 
perspektywa osiągnięcia tych pieniędzy była przez wiele lat czynnikiem og-
niskującym współdziałanie dzieci Urszuli. W 1859 Rostworowscy na nazwi-
sko Elżbiety, najstarszej córki ppłk. Stanisława, zakupili majątek Kopana pod 
Grójcem. Właśnie owa Kopana stanie się miejscem stałego pobytu Urszuli 
Rostworowskiej, która pod opieką swej córki Elżbiety, będzie dożywała kre-
su swych lat. Umarła w Kopanej 28 III 1878 w wieku 82 lat, pewno świadoma 
tego, że wszyscy jej trzej synowie przestali już być wielkimi właścicielami 
ziemskimi. Zwłoki jej zostały przewiezione do kaplicy grzebalnej Potulickich 
w Oborach, gdzie jej trumna pozostaje po dziś dzień.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Wypis aktu małżeństwa, op.cit.; Akta cywilne gminy pruszyńskiej, op. 
cyt; Akt opieki małoletnich Rostworowskich (rps, s. 4); Wyciąg z ksiąg parafialnych Św. 
Krzyża z roku 1833. Numer bieżący aktów zejścia 521 �Heleny Rostworowskiej (rps, s. 2), 
Archiwum Parafii Pruszyn; A P w Górze Kalwarii, Hipoteka w Grójcu sygn. 37; S. M. Ro-
stworowski, �Szkice do monografii Rodu...�, op.cit.
PUBLIKACJE: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X Województwo warszawskie, pod red. I. 
Galickiej i H. Sygietyńskiej, zeszyt 22 Powiat siedlecki, Warszawa 1965; E. M. Rostworow-
ski, Popioły i korzenie, op.cit., s. 213�215; S. Leitgeber, Potuliccy, Londyn 1990, s. 93�98; 
tenże, Nowy almanach błękitny, Poznań-Warszawa 1993, s. 133; A. Gerhardt, Rodzina Wo-
dzickich w Krakowie w XVIII i XIX wieku, Kraków 2001, s. 17, 50, 73.

POKOLENIE XIV
Dzieci STANISŁAWA i URSZULI z Potulickich

ELŻBIETA SALOMEA MARIANNA, ur. 18.11.1818 w Stoku Lackim pod 
Siedlcami, córka Stanisława i Urszuli z hr. Potulickich Rostworowskiej, 
ziemianka. 

W aktach cywilnych gminy pruszyńskiej, prowadzonych przez ks. Michała 
Sadowskiego, zachował się zapis z 1818 utrwalający radosną wieść o jej uro-
dzeniu. Proboszcz pruszyński zapisał wtedy: Stawił się Jaśnie Wielmożny Pan 
Stanisław Rostworowski, bywszy pułkownik Wojska Polskiego, liczący lat 33 
(...) i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które się urodziło w domu jego w Sto-
ku Lackim pod numerem pierwszym, w dniu 18 miesiąca listopada o godzinie 
trzeciej po południu roku bieżącego, oświadczając, że jest spłodzone z niego 
i Urszuli Potulickiej, lat 22 mającej jego małżonki, i życzeniem jego jest nada-
nie mu imienia Elżbieta, Salomea, Marianna. To właśnie ta córka trojga imion 
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nieustannie uczestniczyła w życiu swojej matki. Od czasu jej owdowienia była 
zobligowana do tego, by stale być przy niej obecną, czesać ją, podawać różne 
przedmioty, nie opuszczać jej na krok. Elżbieta była potulna, dobra, uległa, nie 
sprawiała matce większych trudności. Narzucony jej styl życia sprawił, że nie 
wyszła za mąż. Opuściła Pruszyn i mieszkała w Warszawie. Podczas działów 
rodzinnych przeprowadzonych w 1853, przypadło na nią 16 532,92 rbs, w tym 
12 337,72 rbs zapisanych na hipotece Pruszyna, reszta na hipotece Leśniowo-
li. Z zapisu pruszyńskiego początkowo, z postanowienia odnotowanego 14 III 
1854 w hipotece część jej spadku w kwocie 9298 rbs, stanowiła gwarancję zwro-
tu pożyczki, jaką jej brat Joachim zaciągnął u Jana Zembrzuskiego. Z sumy tej 
spłacane były też procenty należne Zembrzuskiemu. Z kolei 24 kwietnia tego 
samego roku wyraziła zgodę na to, aby jej brat Feliks, właściciel Leśniowoli, 
z jej schedy spłacił pożyczkę zaciągniętą u Karola Henryka Thugutta na 1500 
rbs. Decyzja te wskazują jak bardzo musiała swoich braci kochać i jak dalece 
okazywała wobec nich swą całkowicie bezinteresowną postawę.

Po sprzedaży Pruszyna jej scheda została 27 VI 1857 zapisana na hipo-
tece Leśniowoli. Feliks miał jej wypłacać procent, jak było zapisane w ra-
tach umownych. Mało jest prawdopodobne, aby Elżbieta na tym zapisie wy-
szła korzystnie. Już w 1860 złożyła oświadczenie, że uznaje pierwszeństwo 
spłat długów wobec Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego nad wszelkimi 
jej wierzytelnościami, co w praktyce oznaczało, że swoją schedą nie mogła 
dysponować. Ostatecznie nigdy tych pieniędzy nie podjęła, bowiem Feliks 
spłacił nimi jakieś swe wierzytelności wobec teścia Pawła Popiela i były one 
zapisane w hipotece Leśniowoli jako część wiana Marianny z Popielów, jego 
żony. Na tym tle jawi się zaskakujący fakt, jakby wynagradzający jej ofiar-
ność. Otóż właśnie ona z datą 11 VI 1859 staje się nabywcą za kontraktem 
kupna-sprzedaży od Adama Trąbczyńskiego majątku ziemskiego Kopana, co 
najważniejsze, bezpośrednio sąsiadującego z Pawłowicami należącymi już 
w tym czasie do jej siostry Józefy. Za majątek miała zapłacić sumę szacunko-
wą 135 000 złp. Skąd wzięła te pieniądze, tego dokładnie nie wiadomo. Suma 
szacunkowa naturalnie nie oznaczała, że tyle Trąbczyńskiemu zapłaciła. Być 
może, że zapłaciła tylko 931 rbs, po odliczeniu długów dla Towarzystwa Kre-
dytowego Ziemskiego oraz pożyczek u Żydów Jankla Altmana, Mordki Nuty 
Sanger oraz Polaka Antoniego Domańskiego, które spłacał sam sprzedający. 
Ponadto wiadomo, że zaraz po nabyciu Kopanej w 1860 wystąpiła do Towa-
rzystwa Kredytowego o udzielenie pożyczki w kwocie 1350 rbs. Wiadomo 
też, że w lutym 1862 jej brat Joachim prezentuje się jako właściciel dóbr 
Kopana i na teraz w tychże dobrach zamieszkały.

Zatem i Joachim przyznawał się do własności Kopanej. Musi to oznaczać, 
że rzeczywiście w jakiejś części finansował, może wspólnie z matką, zakup 
tego majątku. A miał z czego, bowiem po sprzedaży Pruszyna i Stoku Lackie-
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go dysponował niezłą gotówką. W umowie kupna-sprzedaży tych dóbr za-
warte było ciekawe zastrzeżenie. Trąbczyński stwierdzał, że ponieważ obszar 
dóbr Kopana nie jest dokładnie wymierzony, to gdyby okazał się większy, to 
nabywczyni Rostworowska winna mu dopłacić, a gdyby okazał się mniejszy, 
to on zwróci część zapłaty. Elżbieta naturalnie sprowadziła do Kopanej swoją 
matkę, a później zamieszkała tam również jej siostra Józefa. 

Można odnieść wrażenie, że Elżbieta nie czuła się zbyt pewna jako za-
rządczyni dóbr ziemskich. Często bowiem korzystała z pomocy innych osób. 
W 1860 jej brat Feliks w jej imieniu podporządkował majątek zwierzchnictwu 
prawnemu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Dzięki temu uzyskał 
wspomnianą już pożyczkę. Zgodnie z Ukazem Najwyższym z 1864 dobra 
Kopana wraz z folwarkiem Skrzeczeniec zostały pomniejszone łącznie o 235 
mórg 418 prętów. Ziemia przeszła do 31 gospodarstw włościańskich. Komisja 
likwidacyjna z tego tytułu przyznała właścicielce Kopanej 3230 rbs, ale kwo-
ta ta pozostała w depozycie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Umo-
wy z komisją likwidacyjną w imieniu Elżbiety podpisywał jej brat cioteczny 
Stanisław hr. Potulicki, mieszkający w Oborach pod Warszawą. Z kolei od 
1870 interesy dóbr Kopana reprezentował Faustyn Chmieliński, angażowany 
także przez jej siostrę Józefę do zarządu Pawłowicami. W 1871 ponownie 
Feliks Rostworowski, przybywający teraz z Kozietuł, jest tym, który załatwia 
dla Elżbiety nową pożyczkę z Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, które 
przyznaje 4500 rbs, argumentując, iż Kopana nie ma innych wierzytelności 
poza pożyczkami właśnie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. 

Stary dwór w Kopanej k. Grójca w posiadłości Elżbiety Rostworowskiej (1818-1880)
[fot. S. J. Rostworowski].
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Długi majątkowe spłacał jednak nie Feliks, ale Elżbieta. Owe 4500 rbs 
w 1879 są wykreślone z księgi hipotecznej, co powinno oznaczać, że zostały 
spłacone. Tak więc Elżbieta przez 21 lat utrzymała majątek, żyjąc na pewno 
skromnie. Dworek, w którym mieszkała, na dzisiejsze odczucia robi wrażenie 
solidnie skonstruowanej chatki. Ale właśnie tam było nowe przytulisko wyprze-
dających swe dobra Rostworowskich. Tu dożyła swych lat jej matka Urszula 
z hr. Potulickich, tu przebywał Joachim, niegdysiejszy potentat i właściciel dóbr 
pruszyńskich, a także brat Gabriel, były właściciel Łopacionka, tu zamieszkała 
kołatająca się z problemami Brzumina jej siostra Józefa. Po śmierci matki jakoś 
i Elżbieta czuła, że niedługo pójdzie w jej ślady. W każdym razie już 14 II 1880 
spisała testament, sukcesorką Kopanej czyniąc swą siostrę Józefę.

27 XI vel 9 XII 1880 o godz. 12 w południe do plebani przybyli Michał 
Osiński 25 lat liczący i Władysław Kabański 40 lat liczący, obaj pracownicy 
dworu w Kopanej i powiadomili, że 23 listopada vel 5 grudnia tego same-
go roku po południu o godz. 1 zmarła Elżbieta Rostworowska, panna, 62 
lata mająca, właścicielka majątku w Kopanej, córka pułkownika Stanisława. 
Zapis tej treści w języku rosyjskim znajduje się w księgach zgonów parafii 
Rembertów. Różnice wymienionych dat wynikają z odmienności kalendarzy 
juliańskiego, obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim i gregoriańskiego, 
przyjętego w Królestwie Polskim. Idąc za kalendarzem gregoriańskim, przyj-
mujemy, że Elżbieta zmarła 5 XII 1880. Przeżyła zatem swą matkę o dwa 
lata. Pogrzebana została na cmentarzu w Rembertowie. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Akta cywilne gminy pruszyńskiej � rok 1818, op.cit. Akt opieki mało-
letnich Rostworowskich � archiwum parafii Pruszyn; Księga wieczysta Pruszyna, sygn. 316 
I pow. siedlecki, karta 31, Archiwum Państwowe w Siedlcach; AP w Górze Kalwarii, Hipo-
teka w Grójcu, sygn. 37, 274, 300; Księga zgonów z 1880 poz. 81 parafii Rembertów; S. M. 
Rostworowski, �Szkice do monografii Rodu...�,, op.cit.
PUBLIKACJE: E.M. Rostworowski, Popioły i korzenie, op.cit., s. 215.

JÓZEFA Angela Franciszka, ur. 3 X 1820 w Stoku Lackim, córka Stanisława 
i Urszuli z hr. Potulickich, ziemianka.

Reprezentowała typ osoby przedsiębiorczej, inteligentnej i zaradnej, lecz 
mimo to była na tyle pilnie strzeżona przez matkę, że za mąż nie wyszła. Była 
bardzo lubiana przez swoich braci i swym pogodnym sposobem postępowa-
nia łagodziła wiele sporów rodzinnych. Przynależne jej 16 532,93 rbs z dzia-
łów rodzinnych miała zahipotekowane na Leśniowoli i Brzuminie. Dziwnym 
zbiegiem okoliczności to ona właśnie ponosiła przez całe lata główną od-
powiedzialność za los majętności Brzumin, której w końcu stała się prawną 
właścicielką. W 1818 wartość tych dóbr była szacowana na kwotę 249 228 
złp to jest 41 538 talarów (wciąż według oszacowania dokonanego podczas 
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okupacji pruskiej w 1798). Była to wartość spora. Podczas pierwszego działu 
rodzinnego z 11 XI 1818 majętność Brzumin nie została podzielona pomię-
dzy rodzeństwo. Przyjęto bowiem, że należy zachować spójność tych dóbr 
obciążonych wielką wierzytelnością wobec Depozytu Jeneralnego Cywilne-
go w Warszawie. Początkowo dobrami spadkowymi po Franciszku-Ksawe-
rym zarządzał jego syn Antoni. On to wspólnie z braćmi Mikołajem i Janem 
Nepomucenem oraz siostrą Rozalią 13 V 1820 powziął decyzję o założeniu 
odrębnych ksiąg hipotecznych dla Leśniowoli, Brzumina i Lisówka. Ponie-
waż jednak wkrótce Antoni przez ciotkę Chrapowicką został uwłaszczony na 
Milejowie, zrzekł się wszelkich roszczeń do spadku po ojcu i od 28 XII 1820 
zarządcą Leśniowoli i Brzumina stawał się jego młodszy brat Mikołaj. Ale był 
on tylko współwłaścicielem tych dóbr wraz z bratem Janem Nepomucenem 
i trzema siostrami: Ewą, Anną i Rozalią. Stan ten uniemożliwiał rozstrzyga-
nie kwestii prawnych tych majętności oraz ich zarządzanie, wobec tego 22 
VII 1822 rodzeństwo zrzekło się swych uprawnień do własności Brzumina 
na rzecz Mikołaja Rostworowskiego. Zrzeczenie to nie mogło jednak nabrać 
mocy prawnej ze względu na brak oświadczenia woli Ewy, już wówczas So-
bolewskiej, oraz Rozalii nie mieszkających w Królestwie Polskim. 

Dopiero 20 IX 1838 powstał nowy akt prawny, bowiem siostra Anna, 
już teraz zamężna Kobylińska, oraz Jan Nepomucen brat, imieniem własnym 
i dwóch sióstr Ewy Sobolewskiej i Rozalii panny, zrzekali się swych uprawnień 
do Brzumina na rzecz Mikołaja. Zrzeczenie Jana Nepomucena Rostworow-

Dwór w Pawłowicach k. Grójca w posiadłości Józefy Rostworowskiej, potem jej bratanka 
Stefana
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skiego, występującego w imieniu dwóch sióstr, przez Wydział Hipoteczny nie 
zostało uznane. Sprawa przeciągnęła się do 1843, kiedy Wydział Hipoteczny 
przyjął nadesłane z Krakowa zrzeczenie Ewy Sobolewskiej. Natomiast właś-
cicielem Brzumina zostawał Mikołaj wspólnie ze swą niesprawną umysłowo 
siostrą Rozalią, której wyłączyć się nie dało, z braku możliwości uzyskania 
od niej oświadczenia woli. Mikołaj, faktycznie zamieszkały w Miropolu na 
Wołyniu, dobra te za kontraktem z 8 VII 1850 sprzedał swemu bratankowi Fe-
liksowi Rostworowskiemu. A ten zdołał je w 1853 zadłużyć u Teodozji z Gałę-
zowskich Pepi, Karola Henryka Thugutta i ciotki Marii Rostworowskiej z Mi-
lejowa na kwotę 76 000 złp. Z kolei nastąpił cykl dalszych transakcji. W 1855 
Feliks sprzedał Brzumin swej siostrze Józefie Rostworowskiej, która stała się 
jego właścicielką wspólnie ze swą ubezwłasnowolnioną ciotką Rozalią. Pod-
czas tej transakcji nastąpiło rozlicznie Józefy z bratem Feliksem z należnej jej, 
wynoszącej 16 532 rbs schedy po rodzicach. Józefie udało się także, w następ-
stwie uchwały familijnej o ubezwłasnowolnieniu Rozalii, pozbawić ją odnoto-
wanego w księdze hipotecznej tytułu współwłaścicielki Brzumina. 

W gruncie rzeczy nie wiadomo z jakich przyczyn Józefa w 1856 sprzeda-
ła ten majątek Tomaszowi Wilkońskiemu, po to, by go w czerwcu 1858 z po-
wrotem od niego odkupić za 287 300 złp. Odtąd do 1897, a zatem przez 39 
lat, była jego właścicielką. Brzumin był jednak majątkiem zdewastowanym, 
praktycznie od śmierci dziadka Franciszka-Ksawerego nie miał stałego właś-
ciciela-zarządcy. Z przebiegu transakcji z Wilkońskim wiadomo, że w całych 
tych dobrach było tylko 20 wołów, 13 krów i 12 koni, choć w istocie rzeczy 
specjalizował się on w hodowli owiec. Ponadto na dobra te spychano wszyst-
kie rodzinne wierzytelności. Od 1820 istniało przyjęte jeszcze po dziadku 
zobowiązanie dostarczania corocznie 12 kop żyta dla parafii w Rembertowie. 
Była to mała danina w porównaniu z zapisaną na tych dobrach w 1815 sumą 
156 000 złp jako wierzytelnością dla Depozytury Jeneralnej Cywilnej w War-
szawie. Kwota ta, odpowiadająca wartości 26 000 talarów, z której opłacano 
5% dla Depozytury, miała obciążać wszystkie dobra Franciszka Ksawere-
go Rostworowskiego, ale przy podziale rodzinnym po ojcu wpisana zosta-
ła w hipotekę Brzumina. Dysponował nią Trybunał Cywilny Województwa 
Mazowieckiego, który raz po raz zarządzał wypłatę w jej ramach pewnych 
wierzytelności dla osób prywatnych, jak np. w 1826 rodzinie Smoleńskich 
937 talarów, co obciążało dochody Brzumina.

Istniał też depozyt 25 000 złp należny bratu Joachimowi Rostworowskie-
mu, który Józefie udało się wypłacić. Otrzymała ona 5 XI 1865 od Joachima, 
przebywającego w Wielkim Księstwie Poznańskim, pokwitowanie odbioru 
tej sumy, potwierdzone przed notariuszem Królewskiego Sądu Apelacyjnego, 
przybyłego w tej sprawie do Wrześni. Istniała też kwota 13 260 rbs należna 
jej rodzeństwu, pochodząca z depozytu matki Urszuli Rostworowskiej. Łącz-
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nie, gdy Józefa nabywała majętność od Wilkońskiego, na dobrach ciążyły 
wierzytelności w bardzo dużej kwocie 43 095 rbs. A jednak Rostworowska 
się tego nie przestraszyła i majątek odkupiła. W tym czasie dużą pomocą 
służył jej brat Feliks. Czy jego decyzje były zawsze trafne, tego już z da-
lekiej perspektywy czasu nie da się ocenić. W każdym razie, to on stał się 
inicjatorem przystąpienia z dobrami Brzumin do Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego. Znane jest jego oświadczenie z dnia 14 XII 1860: Ja, Feliks 
Rostworowski zamieszkały we wsi Leśniowola, w imieniu i na rzecz Józefy 
Rostworowskiej działający (...) przystępuję z całymi dobrami �Brzumin, skła-
dającymi się z części pod rozmaitymi nazwiskami jak to: części na Wyleżynie, 
Kaniu, Kawęczynie, Pawłowicach i Pławach�, w tej księdze uregulowanymi 
do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z zamiarem uzyskania na takowe 
pożyczki w listach zastawnych serii 2-giej okresu III w sumie rubli srebrem 
8490 i poddaję całe te dobra ze wszystkimi ich przyległościami i przynależ-
nościami pod wszelkie zobowiązania i rozporządzenia przypisane w Ukazie 
Najwyższym z dnia 10/22 maja 1860 w prawach przez takowy ukaz zachowa-
nych...� Decyzja ta, poświadczona przez Józefę Rostworowską, przesądzała 
o tym, że dysponentem wobec dóbr brzumińskich stawała się Dyrekcja Głów-
na Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, które w każdej chwili mogło te 
dobra zlicytować. Feliks jednakże z uporem zabiegał o uzyskanie pożyczki 
i rzeczywiście otrzymał ją w kwocie 8490 rbs w listach zastawnych.. Pozwa-
lało mu to przenieść płatności narzucane przez Wydział Cywilny Wojewódz-
twa Mazowieckiego na Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, a także odsunąć 
na dalsze lata wymóg stanowiący o tym, że pierwszeństwo pozyskiwania 
wszelkich spłat zadłużenia ciążącego na majątku ma Towarzystwo Kredyto-
we Ziemskie. Dzięki temu powstała możliwość dokonania spłat rodzinnych 
dla Joachima i dla pięciorga rodzeństwa, w tym i samego Feliksa z owej kwo-
ty 13 260 rbs, obu zrealizowanych w 1865. 

Był to czas, kiedy na ziemiach polskich rozegrały się dramatyczne wy-
darzenia związane z przebiegiem powstania styczniowego. Poza względami 
politycznymi, miało ono również niemałe reperkusje gospodarcze. Władze 
carskie dążyły do przeciwstawienia mas chłopskich warstwie szlacheckiej 
walczącej o niezależność Polski wobec Rosji. Z datą 19 II/2 II 1864 został 
wydany Ukaz Najwyższy carski, na mocy którego następowało zniesienie 
pańszczyzny i częściowe uwłaszczenie włościan. Spowodowało to uszczu-
plenie dóbr Brzumin łącznie o spory obszar 529 mórg i 290 prętów (w Wyle-
żynie wyłączonych zostało 94,259 m., w Kawęczynie 311.005 m. i Pawłowi-
cach 124,026 m.). Komisja likwidacyjna oceniła ten ubytek areału na sumę 
6380 rbs, 33 kopiejki. Kwota jednak nie była wypłacona właścicielce Brzu-
mina, lecz zdeponowana w Banku Polskim, a jej wypłata była blokowana 
zadłużeniem w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. 
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Po uwłaszczeniu powstała taka sytuacja, iż w Wyleżynie i Kawęczynie 
przeważała już własność chłopska, tak iż nie można mówić, że były to jeszcze 
folwarki szlacheckie. Natomiast uroczyska z Kani i Pław zostały włączone do 
folwarku Pawłowice. W rezultacie dawne dobra Brzumin zostały przekształ-
cone w folwark pod nazwą Pawłowice. Jako kontynuacja tych przemian na-
stąpiło jeszcze oświadczenie komisji do spraw włościańskich z 25 VIII 1870, 
które mówiło, że włościanie wsi Pawłowice mają prawo paść bydło i prać 
bieliznę w strumieniu koło wsi płynącym. Metodą rosyjską została wyliczona 
ilość chłopskiego bydła w poszczególnych wsiach. Te wyliczone wówczas 
sztuki miały prawo paść się w lasach dóbr pawłowickich. A co będzie, gdy 
bydła przybędzie, tego urzędnicy rosyjscy nie określali. 

Spodziewana była nowa fala nacisków Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego na wykup listów zastawnych i spłatę pożyczek. Józefa, zapewne prag-
nąc pozyskać bieżącą gotówkę, zdecydowała się 25 VI 1870 wydzierżawić 
Pawłowice Wojciechowi Jasieńskiemu. Kontrakt obejmował 627 mórg i 218 
prętów wydzierżawionej ziemi do 1876 za roczną opłatą 1500 złp. W tym 
czasie Jasieński zamieszkał w Pawłowicach, a Józefa przeniosła się do swej 
siostry do Kopanej. Swoim plenipotentem do spraw Brzumina uczyniła Fau-
styna Chmielińskiego. W tym okresie, prawdopodobnie w 1886, wybrała się 
w podróż zagraniczną do Szwajcarii, bowiem występowała w notach bio-
graficznych zgromadzonych przez Artura Wołyńskiego. Została odnotowana 
jako Angelika Rostworowska, może w wielkim świecie była skłonna używać 
swoje drugie imię. Był to w ogóle chyba okres pewnego wytchnienia w jej 
życiu. Wówczas też zdołała uregulować część zadłużenia swoich dóbr. Tak 
można wnioskować z dokumentu wystawionego z datą 22 XII 1887, sporzą-
dzonego przed radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Władysławem 
Sokołowskim. Przed radcą tym stawili się: Adela Starzeńska, córka Mateu-
sza, Gabriel Rostworowski zamieszkały już w dobrach Kopana, Józef So-
larczyk, obywatel, ale chyba nie ziemski oraz Józefa Rostworowska, właś-
cicielka dóbr Brzumin. Wobec przybyłych radca Sokołowski oświadczył, że 
na skutek przystąpienia do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z dobrami 
Brzumin w tej księdze uregulowanymi� � Dyrekcja Główna decyzją z dnia 30 
XI/12 XII 1887 przyznała na dobra powyższe pożyczkę dodatkową w sumie 
rubli 9.200 w listach zastawnych. Z oświadczeniem tym łączyło się poucze-
nie Rostworowskiej, że dóbr Brzumin nie ma prawa parcelować, ani sprzeda-
wać, ani w wieczystą dzierżawę wypuszczać. 

Ułożenie nowych stosunków z Towarzystwem Kredytowym Ziemskim 
otwierało możliwość pozyskania owej kwoty 6 850 rbs za parcelację z 1864, 
z tym, że już teraz radca Sokołowski pilnował w jaki sposób ten fundusz 
zostanie podzielony. Głównym wierzycielem stawał się tu ów Józef Solar-
czyk, (jakiś nowy wierzyciel), który zabierał 5000 rbs. Ale następowały także 
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wypłaty dla spadkobierców drugiego z zapisanych na Brzuminie funduszu 
posagowego Urszuli Rostworowskiej w kwocie 13 050 rbs. Swoje części 
pobierali tu po 2610 rbs: Józef Mielżyński dla Joachima Rostworowskiego, 
Gabriel Rostworowski oraz Halina Starzeńska, występująca jako spadkobier-
czyni nieżyjącej już Elżbiety Rostworowskiej. Ciągłość owych relacji finan-
sowych jest tu potwierdzeniem nieprzedawnienia się prawa własności. Ale 
ta sama zasada wkrótce zaczyna działać przeciwko właścicielce Pawłowic. 
Widocznie narastanie długów prywatnych likwiduje przychylność Dyrekcji 
Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. W każdym razie 19 XI/1 
XII. 1890 zapadła decyzja o wystawieniu dóbr Brzumin vel Pawłowice na 
sprzedaż licytacyjną. Nacierającym wierzycielem prywatnym jest wówczas 
Josek Wróbel z Tarczyna, ale Rostworowska 22 VIII 1891 wypuszcza mu 
karczmę w arendę i Josek Jancelewicz Wróbel łagodnieje. 

Śledząc dzieje walki Józefy o utrzymanie w swoich rękach Brzumina-Pa-
włowic, z opóźnieniem wspominamy o bardzo ważnym wydarzeniu w jej ży-
ciu. Otóż otwarcie w Sądzie Okręgowym w Warszawie dnia 17 XII 1880 te-
stamentu jej siostry Elżbiety wskazało, iż na nią została scedowana własność 
majątku Kopana. Po reformie uwłaszczającej włościan miał on 324 morgi 225 
prętów. W związku ze zmianą właścicielki został wyceniony na sumę 20 250 
rbs. Za czasów Elżbiety dobra Kopana zachowywały równowagę ekonomicz-
ną. Józefa, działająca zawsze z dużym rozmachem, w 1887 podjęła decyzję 
o wystąpieniu o pożyczkę do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, którą 
zresztą otrzymała w kwocie 11 500 rbs. Podjęcie tej pożyczki sugerowało, 
że zamierza prowadzić gospodarkę ofiarowanego jej majątku. Tymczasem 
chyba jej siły już malały, gdyż 1 IX 1891 zdecydowała się sprzedać Kopaną. 
Za 20 587 rbs nabył ją Władysław Skaławski, ale już po roku odsprzedał 
ją Wojciechowi Górskiemu, zasłużonemu dyrektorowi szkoły realnej, potem 
gimnazjum polskiego w Warszawie. Od 15 IV 1919 właścicielką majątku 
stała się Cecylia z Górskich Leszczyńska, córka dyrektora. 

Można przypuszczać, że głównym rzecznikiem wypuszczenia Kopanej 
z rąk Rostworowskich był Gabriel, brat Józefy, który sam już nie miał sił, 
aby zająć się gospodarką, a jednocześnie wiedział jak bardzo większość jego 
dzieci potrzebuje żywej gotówki, mogącej poprawić stan ich egzystencji ma-
terialnej. To on zapewne nakłonił Józefę do sprzedaży Kopanej, licząc na 
to, że niemłoda już kobieta rozdzieli uzyskane pieniądze pośród jego dzieci. 
I chyba się nie pomylił, gdyż w tradycji rodzinnej zachowała się pamięć o tym, 
że dzieci Gabriela wspominały serdecznie byłą właścicielkę Kopanej jako ko-
chaną ciocię Józię. Józefa po sprzedaży jednego majątku nadal gospodarowa-
ła w Pawłowicach. W 1896 nastąpił jednak kryzys i dobra Brzumin ostatecz-
nie zostały wystawione na licytację. Wówczas sprawę uratował syn Gabriela 
Stefan, który wygrał sprawę dwóch różnych cen, nie zgadzając się ani na 
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jedną, ani na drugą i w rezultacie do licytacji Pawłowic nie dopuścił. W 1897 
Józefa doprowadziła do tego, że prawnym właścicielem Pawłowic stał się 
jej bratanek Stefan Rostworowski. Ta niewątpliwie dzielna kobieta przez 40 
lat broniła przed licytacją wywalczony przez dziadka Franciszka Ksawerego 
majątek. Jej działalność stała najprawdopodobniej u podstaw współdziałania 
gospodarczego Pawłowic i Kopanej, majątków w późniejszych latach połą-
czonych nawet kolejką wąskotorową. Obecnie w Pawłowicach znajduje się 
niewielki dworek szlachecki, dziś zamieszkały przez kilka rodzin, położony 
w wytrzebionym już parku. Przed II wojną światową właścicielem majątku 
był Przedpełski, który zachował wśród mieszkańców bardzo dobrą pamięć, 
gdyż posłał na swój koszt jednego z pracowników dworskich, dotkniętego 
chorobą kostną, na leczenie do Szwajcarii, skąd powrócił on zdrowy. Po re-
formie rolnej z 1944 w Pawłowicach była dobrze funkcjonująca Stacja Ho-
dowli Roślin. Aktualnie upadła, co stanowi o kryzysie całego majątku. 

W Kopanej natomiast zachowały się świadectwa dawnej, dobrze prowa-
dzonej gospodarki. Widoczne jest to przede wszystkim na przykładzie zabu-
dowań gospodarczych, które prezentują się godnie: stodoła, obora, stajnia, 
duże brukowane niegdyś podwórze i brukowana droga. Stoi też mały dworek, 

do którego w 1901 nabywca Kopanej 
Wojciech Górski dobudował piętrowy 
człon o wyglądzie pałacowym. Jed-
nakże całość tej konstrukcji nie czyni 
architektonicznie ładnego wrażenia. 
Zachowana stara część dworu wska-
zuje jak nadzwyczaj skromna, by nie 
powiedzieć nędzna, była posiadłość 
panien Rostworowskich. Nieopodal 
dworu w Kopanej przy drodze stoi 
stara figura Matki Boskiej, wzniesio-
na w 1892, z napisem: Uzdrowienie 
chorych módl się za nami. Budow-
niczym kaplicy był odnotowany na-
zwiskiem na jej wystroju rzeźbiarz 
Mazurek, ale pewno powstała w tym 
czasie, kiedy Józefa Rostworowska 
opuszczała swoje dobra i postanowiła 
zostawić w nich jakiś trwały ślad, fun-
dując figurę. Być może utrwalony na 
niej napis wskazuje na to, ze słabnące 
zdrowie nie pozwalało Rostworow-
skiej nadal zarządzać przekazanym 

Figura Matki Boskiej w Kopanej, 
wzniesiona za czasów 

Józefy Rostworowskiej (1820�1904)
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jej w jesieni życia majątkiem. Ostatnie lata przed śmiercią Józefa spędziła 
w Oborach pod Warszawą, w rodowym majątku swojej matki, Urszuli z hr. 
Potulickich. Tam też, dożywszy 84 lat, zmarła 26 V 1904. Pochowana została 
za staraniem swego bratanka Stefana Rostworowskiego w kaplicy grzebalnej 
Potulickich w Oborach przy boku swej matki. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Akta cywilne gminy pruszyńskiej � rok 1820, op.cit. (zapis aktu uro-
dzenia); AP w Górze Kalwarii, Hipoteka w Grójcu 37, 38. 274, 300; Parafia Obory, Księga 
zgonów od 1900, rok 1904 poz. 55; S.M. Rostworowski, �Szkice do monografii Rodu...�, 
op.cit..
PUBLIKACJE: P. Libicki, M. Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009, 
s. 291.

JOACHIM August Ignacy Kajetan (Jomcio), ur.3 VIII.1822 w Stoku Lackim, 
ochrzczony 22 VII 1824 w kościele parafialnym w Słomczynie przez ks. 
wikarego Onufrego Olkowicza, najstarszy syn Stanisława i Urszuli z hr. 
Potulickich, ziemianin. 

Ponieważ dotychczas jako miejsce urodzenia Joachima podawane były 
Obory, dlatego też przytoczymy zapis znajdujący się w księdze akt cywilnych 
gminy pruszyńskiej: Rok 1822, 3 sierpnia o godz. 12 w południe przed nami 
ks. Michałem Sadowskim, proboszczem pruszynskim, sprawującym obowią-
zek urzędnika stanu cywilnego gminy pruszyńskiej, obwodu siedleckiego 
w województwie podlaskim stawił się Jaśnie Wielmożny Stanisław Rostwo-
rowski b. pułkownik Wojsk Polskich, dziedzic Pruszyna z przyległościami, li-
czący lat trzydzieści siedem, zamieszkały w Stoku Lackim, należącym do gmi-
ny pruszyńskiej, pokazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu 
jego pod numerem pierwszym na dzień 3 miesiąca sierpnia, oświadczając, 
że jest spłodzone z niego i Urszuli Potulickiej lat 26 mającej, jego małżonki 
i że życzeniem jego jest nadanie mu imienia Joachim August Ignacy Kajetan. 
Świadkami tego zdarzenia byli Józef Piotrowski, ekonom dóbr Stok Lacki 
oraz Mikołaj Szepietowski, pisarz prowentowy stocki. Urodzone dziecię imię 
swe, rzadko występujące w rodzinach polskich, uzyskało z inicjatywy ojca, 
przywołującego pamięć marszałka Joachima Murata, pod którego rozkazami 
szwoleżer Stanisław służył w Hiszpanii. Lecz dla pułkownika może ważniej-
sze było to, że Murat, jeden z najwybitniejszych dowódców armii francu-
skiej, w 1807 oczekiwał, że cesarz Napoleon mianuje go królem polskim. 
Zatem Joachim to imię, które miało być przypisane królowi polskiemu. 

Chrzest dziecka, z opóźnieniem dwuletnim, odbył się w domu rodzin-
nym matki, pani Urszuli, w Oborach pod Warszawą, należących do parafii 
słomczyńskiej. Rodzicami chrzestnymi Jomcia byli wuj Kazimierz Potulicki, 
brat jego matki, oraz ciotka Teresa z Mielżyńskich Potulicka, żona Kacpra, 
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szwagierka matki. Joachim Rostworowski 
u potomnych zachował pamięć człowieka 
prawego, prostolinijnego, łagodnego i ra-
czej niezaradnego. Wykształcenie otrzymał 
w domu, z tym, że ostatnie lata nauki miał 
spędzić w szkołach w Siedlcach. W stycz-
niu 1844 matka opłaciła Józefa Kamińskie-
go, który został wzięty do wojska rosyjskie-
go w miejsce przewidzianego do poboru 
Joachima. Młody Jomcio został wysłany 
na studia do Wrocławia, skąd dojeżdżał do 
Mielżyńskich, rodziny matki zamieszkałej 
wówczas w Orle koło Koźmina. Młodość 
upłynęła mu na pasowaniu swego charak-
teru z silną osobowością matki. W próbie 
tej odniósł zwycięstwo, bowiem po śmierci 
ojca stał się dziedzicem dóbr pruszyńskich, 
przynajmniej jako taki został odnotowany, 
gdy 24 VII 1849 został mianowany człon-

kiem Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Siedleckiego; 
funkcję tę sprawował do 19 III 1852, kiedy się jej na własną prośbę zrzekł. 

Na podstawie listów jego szwagierki Konstancji można stwierdzić, że 
na pewno w 1851 rezydował samodzielnie w Pruszynie, którego był zarząd-
cą. Przyjął wówczas serdecznie młodą parę, swego brata Gabriela z żoną 
Konstancją z Łempickich i osadził ich w Stoku Lackim. Listy Konstancji 
przedstawiają go jako żywo zaangażowanego w sprawy gospodarcze Pru-
szyna i zajętego załatwianiem licznych interesów. W połowie 1852 podczas 
spotkania rodzinnego w Leśniowoli Joachim oświadczył, iż jako najstarszy 
syn z rodu nie wyraża zgody na podział dóbr pruszyńskich wśród całego ro-
dzeństwa jako spadkobierców ojca Stanisława. Ponieważ młodszy brat Feliks 
przejmował dobra leśniowolskie, praktycznie oznaczało to, że Gabriel, naj-
młodszy syn podpułkownika nie otrzyma majątku. Co więcej, później Joa-
chim wyliczył mu koszta wesela odbytego w Stoku Lackim i koszta pobytu 
w Stoku z żoną i córką. W tym czasie Joachim ukazuje się nam jako młodzie-
niec zdecydowanie walczący o swe prawa spadkowe, wynikające z pozycji 
pierworodnego syna ppłk. Rostworowskiego. 

Po wspomnianej naradzie rodzinnej w Leśniowoli 8/20 VII 1853 doszło 
do spisania aktu prawnego, na mocy którego Joachim Rostworowski stał się 
jedynym właścicielem dóbr pruszyńskich, a zatem Pruszyna i Stoku Lackiego 
z przyległościami, które łącznie (według Słownika geograficznego...) w 1884) 
obejmowały 5748 mórg, w tym 2271 gruntów ornych, resztę stanowiły lasy 

Joachim Rostworowski (1822-1894) 
� ziemianin, właściciel kolejno 

Pruszyna, Kopanej i Rybnej 
pod Krakowem.

Rostworowski-Monografia tom2.ind48   48Rostworowski-Monografia tom2.ind48   48 2013-03-20   15:05:532013-03-20   15:05:53



~ 49~

i łąki. Uwłaszczony posesjonat polecił od razu założyć w siedleckim Wydzia-
le Hipotecznym nową księgę wieczystą dla dóbr pruszyńskich. Przekazany 
majątek według szacunku hipotecznego wart był 63 010 rbs, ale inwesty-
cje dokonane przez Urszulę Rostworowską wynosiły 19 573 rbs, tak że jego 
pełna wartość została oszacowana na kwotę 82.582 rbs. W istocie Joachim, 
przejmując ten wielki majątek, był właścicielem tylko tej jego części, która 
miała wartość 16 532,92 rbs, bo tyle według aktu złożonego przed Józefem 
Noskowskim, pisarzem aktowym Królestwa Polskiego w Warszawie, przypa-
dało na niego jako spadkobiercę po matce. 

Na majątku Jomcia ciążyły następujące zapisy hipoteczne: dla matki Ur-
szuli dożywocie w kwocie 20 645 rbs, dla siostry Marii Łempickiej i bra-
ta Gabriela po 16 532,92 rbs i dla siostry Elżbiety 9298 rbs. Występowało 
też wiele innych zapisów czynionych jeszcze przez Suffczyńskich i ciotkę 
Chrapowicką. Najczęściej były to donacje na rzecz kościoła pruszyńskiego, 
np. zapis Wawrzyńca Suffczyńskiego, uczyniony dla tego kościoła w 1658, 
w kwocie 600 złp z procentem po 5 od sta, dokonany na Wasilewie, donacja 
w kwocie 1000 złp z procentem 5 od sta, dokonana z tą samą intencją przez 
Tomasza Suffczyńskiego w 1766, zapis z 27 II 1803 zrobiony przez wuja 
Adama Suffczyńskiego w kwocie 2600 z procentem 5 od sta, także dla tego 
kościoła i uczyniony dzień później w kwocie 320 złp dla szpitala przykościel-
nego, oba obciążające Wasilewo, dyspozycje ciotki Chrapowickiej � 16 000 
złp na utrzymanie wikarego i 4000 złp na utrzymanie palącej się dniem i nocą 
lampy przed Najświętszym Sakramentem, 250 złp corocznie na 5 nabożeństw 
żałobnych oraz dyspozycja z 20 IV 1822 nakazująca wydawanie 124 korcy 
i 20 garncy żyta z podworskich i włościańskich dóbr dla kościoła w Pruszy-
nie. Wreszcie decyzja Stanisława Rostworowskiego, by z kwoty pożyczonych 
a niezwróconych (może z powodu śmierci) 2000 złp od ks. Michała Sadow-
skiego przeznaczyć 4 procent od sta na wieczysty fundusz proboszcza. 

Zachował się list Joachima do Gabriela z 1856, to jest w trzy lata po doko-
nanym podziale spadku majątkowego. Wynika z niego, że Joachim już spłacił 
swego brata w kwocie owych 16 532,92 rbs i dodatkowo poniósł koszt 36 720 
złp za ślub i pobyt Gabriela razem z żoną w Stoku Lackim, wypłacił siostrze 
Marii Łempickiej 5200 złp, by zrzekła się na rzecz Gabriela udziału w spadku 
na dobrach w Mirowicach, pow. błoński, po stryju Janie Nepomucenie Ro-
stworowskim. Podajemy te kwoty, by wskazać jak Joachim okazał się hojny 
wobec brata. Kierował się tu świadomością, że Gabriel, nie obejmując dóbr 
pruszyńskich, ponosi koszty związane ze znalezieniem i zakupieniem odpo-
wiedniego dla siebie majątku. Jomcio, gdy stał się właścicielem rozległych 
posiadłości, w październiku 1853 udał się w Poznańskie do majątku Alek-
sandra hr. Mielżyńskiego, syna Mikołaja i Brygitty Sczanieckiej, który był 
żonaty z bratanicą jego matki, Katarzyną z hr. Potulickich h. Grzymała, córką 
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Kaspra i Teresy z Mielżyńskich. Mielżyńscy ci wywodzili się z Baszkowa 
pod Krotoszynem. Jednakże Aleksander Mielżyński brał w 1831 udział w po-
wstaniu i po upadku listopadowej insurekcji został zmuszony do wysprzeda-
nia swoich dóbr Baszkowa, Kobylina i Zdun Henrykowi XIII, księciu Reuss. 
Mielżyńskim wówczas pozostał tylko jeden majątek � Orzeł koło Kaźmina, 
liczący ponad 3000 mórg i oszacowany na 82 000 talarów, który sądownie 15 
VII 1861 został sprzedany Niemcowi Kennemannowi.

Joachim, odwiedzając swą bliską rodzinę, zakochał się córce państwa 
domu 17-letniej Marii Mielżyńskiej h. Nowina (ur. w 1836 w Baszkowie), 
z którą też w Poznańskiem w 1854 ożenił się, wyzwalając się jakby spod ku-
rateli matki. Wesele było bardzo uroczyste. Z Królestwa przybyli na nie stryj 
Mikołaj z żoną i córką, stryj Stefan, wdowiec, z synami Adamem i Roma-
nem, któremu towarzyszyła żona Maria z Glogerów. Naturalnie byli obecni 
Gabrielostwo, Feliks, siostry z wyjątkiem Marii Łempickiej. Po ślubie młoda 
para osiadła w Pruszynie. Małżeństwo to trwało tylko ponad rok, bowiem 
Maria, będąc już w ciąży, stała się ofiarą zarazy, jaka opanowała okolice Pru-
szyna. Jomcio podczas pomoru podobno zachowywał się dzielnie, przetrwał 
go wolny od zarazy, natomiast utracił młodą małżonkę, co na całe jego życie 
rzuciło bolesny cień. Pamięć zmarłej w Stoku Lackim żony uczcił tablicą 

wmurowaną w podnóże zewnętrznej ściany kościoła pruszyńskiego, na któ-
rej wypisane są słowa: Marya z hr. Mielżyńskich hr. Rostworowska zmarła 
D. 15 sierpnia 1855 R. w 19 roku życia. Stroskany mąż prosi o westchnienie 
do Boga. Maria została pochowana w grobowcu rodzinnym Mielżyńskich 
w Woźnikach w Poznańskiem. 

Owe trzy lata pomiędzy 1853 i 1855 przyniosły zdecydowany zwrot 
w życiu Joachima. Początkowo był on zdecydowany gospodarować w Pru-
szynie. Jego zaangażowanie w trud zarządzania odziedziczonymi dobrami 
był wyraźnie doceniany w korespondencji szwagierki Konstancji Rostwo-
rowskiej. Joachim, mając liczne obciążenie finansowe, o których była mowa 

Epitafium 
pierwszej żony Joachima 

Marii z Mielżyńskich 
Rostworowskiej, 

umieszczone 
na zewnętrznej ścianie 
kościoła w Pruszynie
[fot. S. J. Rostworowski].
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poprzednio, zadłużył się i 27 XII 1853, zaciągnął pożyczkę na kwotę 21 015 
rbs w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, z terminem spłaty w ciągu 10 
lat. Zatem była to pożyczka długoterminowa, obciążająca go jako właściciela 
wielkich dóbr wymienionych w księdze wieczystej: Pruszyna, Błogoszczy 
(vel Błogości), Stoku Lackiego, Grubali (vel Grabuli), części na Ługach Wiel-
kich i Zdanach oraz dwóch nowych folwarków Joachimowa i Osin. Ponadto 
z terminami krótkiej spłaty pożyczył 9.000 rbs od Jana Zembrzuskiego, właś-
ciciela sąsiedniego majątku Mordy. Wreszcie 16 III 1854 wypłacił swemu 
szwagrowi Karolowi Łempickiemu należną siostrze Marii kwotę 16 532 rbs. 

Wydaje się, że następuje sprężenie zwrotne. Skutki wielkich zapisów, 
przede wszystkich na cele kościelne, donatorki Heleny Chrapowickiej teraz 
kumulują się z następstwami znakomicie przeprowadzonego podziału mająt-
kowego dóbr pruszyńskich przez Urszulę Rostworowską. Joachim jest hojny, 
wspiera brata Gabriela, wypłaca szwagrowi Karolowi spadek siostry, majątek 
jednak nie jest w stanie wypracować tak wielkich kwot pieniężnych. W 1855 
rozpoczyna się jego wysprzedaż. W czerwcu Joachim za 4500 rbs sprzedaje 
Klemensowi Marchockimu las na tzw. Nomenklaturze, jednak bez prawa wy-
rębu. 14 czerwca tegoż roku sprzedaje starozakonnemu Aronowi Cwilingowi 
las do wycięcia za 1500 rbs. Nie pokrywa to jednak hojnych rozliczeń z ro-
dzeństwem, a także roszczeń Zembrzuskiego. Joachim. może nagłą śmiercią 
żony i spodziewanego dziecka zachwiany w swych zamiarach właściwego 
wywiązania się z obowiązków ziemianina, z końcem 1855 decyduje się na 
sprzedaż całych posiadłości pruszyńskich. Znajduje dobrego nabywcę, który 
za Pruszyn z przyległościami daje 100 000 rbs, a zatem o 18 000 rbs więcej 
od dotąd wymienianych kwot szacunkowych. Transakcja ma miejsce 31 XII 
1855, zostaje zatwierdzona przez Wydział Hipoteczny Trybunału Cywilnego 
Guberni Lubelskiej 15 I 1856. Nabywcą jest Józef Joachim Wyszomirski, któ-
ry od Rostworowskiego odkupił również tytuł dziedzica dóbr pruszyńskich. 

Wyszomirski objął dozór kościelny parafii pruszyńskiej, mając do czynie-
nia z niezliczoną ilością zapisów na rzecz kościoła w Pruszynie. W umowie 
kupna-sprzedaży był też zapisany taki paragraf: Sprzedający Rostworowski 
przelewa na kupującego Wyszomirskiego prawo służące mu do prezentowa-
nia proboszcza do kościoła w Pruszynie. Zatem dziedzic Pruszyna, kolator 
i fundator świątyni od czasów Suffczyńskich i Chrapowickich, miał prawo 
przedstawiać biskupowi kandydata do objęcia stanowiska proboszcza kościo-
ła parafialnego w Pruszynie. Umowa precyzowała też dokładnie, co Wyszo-
mirski nabywał, a więc m.in.: na własność kupującego przechodzą wszelkie 
dworskie czyli skarbowe inwetarze (...) wraz z pasieką i z pszczołami w lasach, 
wszystkie urządzenia i sprzęty w dobrach pruszynskich, karczmach, młynie, 
gorzelni - magazynach, cegielniach i tym podobnych miejscach. Zapis ten 
wskazuje, jak dalece dobra pruszyńskie były uprzemysłowione, co jednak 
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w ówczesnych pojęciach doby rodzącego się dopiero kapitalizmu tak ogrom-
nej wartości nie miało. 

Z kolei odchodzący dziedzic precyzował to, co dla niego miało wartość 
i co zachowywał dla siebie. Zapisano więc: (...) wyłączając od sprzedaży bę-
dące w pałacu w Stoku Lackim i w tamtejszych zabudowaniach, to jest w ofi-
cynie, kuchni, stajni i wozowni dworskiej znajdujące się meble, srebra, naczy-
nia różne pokojowe, kuchenne, konie cugowe, powozy, bryczki z zaprzęgami 
i tym podobnymi rzeczami. To wszystko Joachim uwoził ze sobą do mająt-
ku brata Feliksa do Leśniowoli. Stok Lacki dopiero opuścił, zresztą zgodnie 
z umową, 26 VI 1856. Ostatnie rozrachunki zostały zamknięte w lipcu 1857, 
kiedy Joachim odebrał w gotówce zapis dożywocia matki i schedę siostry 
Elżbiety oraz swoją należnością wobec brata Gabriela w kwocie 16 532 rbs 
spłacił dług Jana Zembrzuskiego. Manewr taki był możliwy dzięki osobistym 
rozliczeniom Joachima z Gabrielem, o których wspominaliśmy poprzednio. 
Tak więc w 1857 kończą się materialne i � można rzec � także duchowe 
związki Rostworowskich ze Stokiem Lackim i Pruszynem.

W 1863 podczas powstania styczniowego kozacy spalili dwór w Pruszy-
nie. Po 1865 Wyszomirski przystąpił do budowy wystawnego pałacu w Sto-
ku Lackim. Pałac neorenesansowy, bardzo piękny, według projektu architekta 
Bolesława Podnoszyńskiego, został ukończony w 1875. Był wzniesiony na 
sklepionych krzyżowo piwnicach dawnego dworu Rostworowskich. Budowa 
wielkopańskiej rezydencji przekroczyła jednak możliwości finansowe właści-
cieli. Tak, że w stosunkowo krótkim czasie klucz pruszyński wychodzi z rąk 
Wyszomirskich i przechodzi w ręce żydowskie. Żydzi sprzedali lasy, natomiast 
część gruntów uprawnych w Pruszenie nabył od nich Konstatnty Ryszkowski.

Joachim Rostworowski swą transakcję sprzedaży Pruszyna w 1855 pro-
wadził jako obywatel spod Grójca, zamieszkały w Leśniowoli u swego brata 
Feliksa, gdzie także z córkami rezydowała już jego matka. Utrata Pruszyna 
i Stoku Lackiego sprawiała, iż jeden z tytułów świetności rodziny Rostworow-
skich przeszedł do historii. W liście do brata Gabriela z 28 I 1856 Jomcio pisał, 
że przebywać będzie w Leśniowoli tak długo, aż nie znajdzie sobie innego niż 
Stok majątku na zamieszkanie. Sprzedaż Pruszyna nie uczyniła go wielkim 
bogaczem, bowiem według ustaleń przyjętych w rodzinie 14 VI 1854, od sza-
cunkowej wartości dóbr, to jest od kwoty 82 582 rbs, odliczone zostały kwo-
ta 20 645,50 rbs zapisu dokonanego na rzecz matki Urszuli Rostworowskiej 
i kwota 12 337,75 rbs zapisu dokonanego na rzecz siostry Elżbiety. Niemniej 
reszta funduszy uzyskanych ze sprzedaży Pruszyna pozostawała przy nim, 
a ponadto matka pierworodnemu synowi przyznała całość zapisu dokonanego 
na dobrach Brzumin w kwocie 3750 rbs oraz po 1/6 i 1/5 części innych swoich 
zapisów na Brzuminie, które od 1865 realizowała na jego rzecz siostra Józefa. 
Tak więc Jomcio byt materialny miał zapewniony i to dość dostatnio. 
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W tym okresie swego życia sporo czasu spędzał w Warszawie, gdzie 
załatwiał różne sprawy majątkowo-spadkowe, m.in. w 1858 podjął starania 
u władz Drugiego Cesarstwa we Francji o przyznanie mu praw do dziedzicze-
nia renty-majoratu, po uwłaszczonym przez cesarza Napoleona I ojcu ppłk. 
Stanisławie na dobrach w Monte di Milano. Był to właściwy moment, bo-
wiem Lombardia w 1859 została włączona do Królestwa Sardynii, które było 
zainteresowane utrzymaniem dobrych stosunków z Francją. Funkcjonował 
Bank Monte di Milano, dysponujący kwotą 12 mln franków, która miała być 
waloryzowana przez skarb państwa francuskiego o 25%. Starania Joachima 
trwały długo, ale rezultatów materialnych żadnych nie przyniosły. Istniały 
różne wyłączenia: spadkobierców, jak np. osób niezamieszkałych we Francji. 
Sprawa zadośćuczynienia wierzycieli w samej Francji ciągnęła się do 1905. 

Joachim w 1861 uczestniczył finansowo w zakupie Kopany pod Rem-
bertowem, majątku, który stał się prawną własnością jego sióstr i miejscem 
pobytu jego matki. Na wszystkich decyzjach i zobowiązaniach finansowych 
dotyczących Brzumina widnieje jego podpis, z tym, że po raz ostatni z datą 
3 VII 1861. Natomiast owa księga wieczysta Brzumina ujawnia pod datą 14 
XI 1865, że uprawomocnionym reprezentantem Joachima w sprawach do-
tyczących odzyskania przyznanych mu w całości lub części zapisów matki 
na dobrach Brzumin i Leśniowola jest od tego czasu Józef hr. Mielżyński, 
właściciel Kotowa w pow. bukowskim w Wielkim Księstwie Poznańskim. 
Jest to naturalnie kuzyn jego zmarłej pierwszej żony, ale ziemianin niemiesz-
kający w Królestwie Polskim, a zatem zmuszony do przybywania do obcego 
państwa w sprawach majątkowych, jakie powierzył mu Joachim Rostworow-
ski. Powstaje więc pytanie dlaczego Joachim sam nie przybywa na rodzinne 
rozprawy majątkowe do Warszawy? Owa niemożność pojawiania się osobi-
stego i natychmiastowe mianowanie rzecznika swoich spraw majątkowych 
w osobie Mielżyńskiego wskazuje na fakt, iż Joachim z jakichś przyczyn 
z ziem Królestwa został eksmitowany. Stało się to pomiędzy lutym 1862, 
kiedy w aktach ziemskich w Królestwie odnajdujemy jego ostatni podpis, 
a 1865, kiedy już ustanawia swego rzecznika. Zatem owa eksmisja z Króle-
stwa wiąże się z okresem wybuchu w Królestwie powstania styczniowego. 
Jeszcze w 1873 Joachim w jednym ze swych listów pisał, że stosunki pasz-
portowe wzbraniają mu powrotu do kraju. 

Przegląd dokumentów terenowych władz cywilnych jak i wojskowych 
z czasu powstania styczniowego nie potwierdza jego udziału w ruchu powstań-
czym. Ów niewyjaśniony dotąd stan konfliktu Joachima Rostworowskiego 
z władzami rosyjskimi w Królestwie rozwiązuje relacja przedstawiona przez 
S. M. Rostworowskiego, archiwistę rodzinnego, który twierdził, że Joachim 
w 1863, mając ponad 40 lat, był już za stary, by brać czynny udział w powsta-
niu. Natomiast dobra swe oddał do dyspozycji dyktatora powstania Romu-
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alda Traugutta bądź może raczej Rządu Narodowego, a najprawdopodobniej 
lokalnych władz powstańczych. Dlatego też dobra jego, a zatem Kopana, po 
upadku powstania styczniowego miały być objęte sekwestrem, od którego 
uratowała je jego matka Urszula. Hipoteza ta wydaje się prawdopodobna, 
bowiem jakaś przyczyna natury politycznej musiała wzbraniać Joachimowi 
przebywania w Królestwie. Natomiast to, że Kopana nie uległa sekwestrowi, 
jest wysoce prawdopodobne, bowiem właściwie Joachim był jedynie udzia-
łowcem nabycia tego majątku i energiczne działania Urszuli Rostworowskiej, 
wskazującej na rzeczywistą właścicielkę Elżbietę, mogły te dobra ochronić. 
S. M. Rostworowski nawet twierdzi, że do szybkiego opuszczenia Królestwa 
władczo wezwała Joachima jego matka, nakazując mu wyjazd do Iwna.

Początkowo ciągnęło syna do Wielkopolski, bowiem tam, nieopodal Iwna, 
w grobach rodzinnych Mielżyńskich została pochowana jego żona Maria. Miał 
też prawo do wiana żony, którego chyba nigdy nie podjął, bo sytuacja mate-
rialna teściów wskutek represji popowstaniowych uległa radykalnemu pogor-
szeniu. 20 VI 1868 graf Joachim von Rostworowski był przesłuchiwany przez 
policję w Poznaniu. Policja ta na podstawie opinii danej przez landrata ze Śro-
dy mogła stwierdzić, że pobyt hrabiego w rejencji poznańskiej nie zagraża 
żadnymi niebezpieczeństwami i nie powinien być szkodliwy. Przesłuchanie to 
jednak nie wyjaśniło powodów dla których Rostworowski zamierzał się osied-
lić w Wielkim Księstwie Poznańskim. Natomiast o jego sytuacji materialnej 
mówił list napisany przez Marię Rostworowską z Poznania do męża Romana 
w Kowalewszczyźnie z datą 24 XII 1868, w którym relacjonuje ona, iż Jo-
achim mówił jej, że Józef Mielżyński wspominał mu na wielkim polowaniu, 
gdzie kilkudziesięciu było obywateli i kilku ze Szląska trochę niemców, lecz 
boi się on ogromnie związać jakichkolwiek interesowych Poznaniaków w Kró-
lestwie i na żadne kupno ziemi i dzierżawę ochoty nie mają. Joachim (...) nie 
wziął na siebie tej dzierżawy od Mielżyńskiego, tylko administrację wszystkich 
dóbr za 1000 talarów pensji z tentiemą. Wynikałoby z tego, że Rostworowski 
z jednej strony miał namówić jakiegoś obywatela z zaboru pruskiego do zaku-
pu ziemi w Królestwie, z listu wynikało, że ziemię tę chciał odsprzedać Adam 
Rostworowski. Z drugiej zaś strony Joachim nie chciał się związać jakąkol-
wiek własnością w zaborze pruskim, bo to by wykluczało posiadanie własno-
ści ziemskiej w Królestwie. Nie gardził natomiast posadą z wysoką pensją. 

Ostatecznie jednak zdecydował się wyjechać do Krakowa, gdzie od 1871 
był już jego brat Feliks. Gdy tam przybył, był człowiekiem niezależnym, nie-
żonatym, nie miał majątku ziemskiego i można rzec, że nie miał ojczyzny, bo 
nie mógł powrócić do tych stron, skąd pochodził. Może właśnie ów czas do 
1873 stał się okresem uszczuplenia jego zasobów finansowych uzyskanych ze 
sprzedaży Pruszyna, kiedy to z bratem Feliksem organizowali stajnie wyścigo-
we, wyprawy do Wiednia, zatrudniali służbę w liberiach. Trudno powiedzieć, 
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czy tak było, bo zapisów potwierdzających te wydarzenia brak, ale faktem 
jest, że już później obaj bracia Joachim i Feliks za bogatych nie uchodzili. 

Kolejny mariaż Joachima miał swą genezę w Schlangenbadzie, miejsco-
wości kuracyjnej w południowych Niemczech, gdzie poznał Piotra hr. Moszyń-
skiego oraz jego najmłodszą córkę Helenę. Postanowił się oświadczyć o rękę tej 
panny o 27 lat młodszej i został przyjęty. Oświadczyny miały miejsce 3 IX 1873, 
a dzień później Joachim pisał do Piotra Moszyńskiego: Niech mi wolno będzie 
zapewnić Pana dziś listownie, że całe życie moje poświęcę na uszczęśliwieniu 
panny Heleny i że zaufanie Pana nie będzie zmarnowane. Ślub odbył się w dwa 
miesiące później, 22 XI 1873, w kaplicy w Porębie, majątku Józefy Szembe-
kowej, przyrodniej siostry panny młodej. Świadkami byli mąż Józefy Zygmunt 
Szembek i Kazimierz Potulicki, jeden z ciotecznych braci Rostworowskiego. 
Joachim podał do zapisu w księdze parafialnej, że ma 45 lat, choć już był o 6 lat 
starszy. Pragnął się zatem odmłodzić. Ten związek małżeński przez krewnych 
Heleny nie był zbyt przychylnie komentowany. Stanisław Moszyński, brata-
nek panny młodej, pisał ze zdumieniem, że ciotka wyszła za podstarzałego 
nudziarza, zrzędę i gadułę. Takich niechętnych Joachimowi opinii było więcej. 
W tym czasie Rostworowski nie był człowiekiem zamożnym. Rozwiązał swą 
zależność zawodową z Mielżyńskimi i uważał, że ich gościny nadużywać nie 
może. Przebywał w Krakowie. Tymczasem, jak wynika z korespondencji, teść 
nie był w stanie wypłacić całego wiana córki, natomiast obiecał, że od 1 I 1874 
wypłacane będą procenty od przewidzianej kwoty wiana. 

Joachim miał zatem zapewnione środki skromnego utrzymania, nie mógł 
natomiast nabyć nowego majątku i jak pisał, czekało go półtora roku życia 
koczującego. Mimo ograniczonych środków materialnych zamierzał wybrać 
się w podróż poślubną do Drezna, a potem do Mentony. Dlatego też gwałto-
wał, aby szwagier Jerzy Moszyński zaraz po 17 I 1874 wypłacił mu pierwszą 
ratę obiecanych przez teścia pieniędzy. Oczekiwania swe argumentował tym, 
że Hela może nie będąc przyzwyczajona do życia bardzo skromnego, nie po-
trafiłaby się od razu dostosować do nagłej zmiany. Już w marcu 1874 było 
wiadomo, że Helena jest w stanie błogosławionym. Rostworowscy musieli 
gdzieś zamieszkać. Po powrocie z Mentony Joachimowi udało się uzyskać 
siedzibę u swego brata ciotecznego Kazimierza Potulickiego w Bobrku pod 
Oświęcimiem. Tam urodzili się dwaj jego starsi synowie. 

Po zawarciu ślubu ze stałą mieszkanką Galicji uzyskał obywatelstwo 
austriackie. Jak wskazuje jego list z 26 VII 1875 nabył od spadkobierców 
Walerego Wielogłowskiego niewielką majętność, Rybną pod Tyńcem, mają-
cą 137 mórg. Tam 14 VI 1876 osiadł. Była to dawna wieś kościelna, boga-
ta w stawy, zaopatrująca w ryby klasztor benedyktyński w Tyńcu. W zakup 
Rybnej zaangażowane zostały zaofiarowane żonie Helenie pieniądze z wiana 
jej siostry Marianny Pusłowskiej, pełna wypłata wiana należnego Helenie na-

Rostworowski-Monografia tom2.ind55   55Rostworowski-Monografia tom2.ind55   55 2013-03-20   15:05:542013-03-20   15:05:54



~ 56 ~

stąpiła dopiero w ciągu dwóch lat następnych. Łącznie była to wielka kwota 
75 000 rbs, Na marginesie warto wspomnieć, że gdy Piotr Moszyński, teść 
Joachima, przed swą śmiercią dokonywał podziału posiadanych drobnych 
przedmiotów o wartości pamiątkowej, to właśnie w testamencie Joachimowi 
hr. Rostworowskiemu zapisał szpilkę w kształcie Legii Honorowej z włosem 
Napoleona w środku. Ten symboliczny przedmiot, jakby ekwiwalent odzna-
czenia napoleońskiego, Piotr � Sybirak nie ofiarował swemu synowi Jerzemu 
Moszyńskiemu, lecz właśnie zięciowi, jakby uważał, że dla niego, jako syna 
podpułkownika Gwardii Cesarskiej, owa pamiątka stosowniejsza będzie. Do-
strzegał zapewne w Joachimie ducha uczuć patriotycznych. 

Tymczasem wnuk Jomcia, Emanuel Mateusz Rostworowski, w swych 
Popiołach i korzeniach, pisząc o swym dziadku, każdym użytym sformuło-
waniem rzuca na niego światło niekorzystne. Przedstawia go jako człowieka 
nieudolnego, nastawionego tylko na pędzenie życia w charakterze rezydenta 
u krewnych. W zachowanej korespondencji taki obraz Jomcia wcale nie do-
minuje. Wydaje się, że starał się on ponosić odpowiedzialność za swe liczne, 
starsze i młodsze rodzeństwo i ze swych zobowiązań wywiązywał się. Na 
pewno śmierć jego pierwszej żony, która nastąpiła w tragicznych okolicz-
nościach zarazy dziesiątkującej ludzi w Pruszynie, rzuciła na jego psychikę 
cień tragedii, co sprawiało, że nie mógł znaleźć właściwej dla siebie dro-
gi życia. Później, gdy dorastali jego czterej synowie, był człowiekiem, któ-
ry przekroczył już 60 lat, tak iż u Karola Huberta Rostworowskiego, ojca 
Emanuela, mógł pozostawić wspomnienie mężczyzny mało dynamicznego. 
Niemniej przebywając na terenie nieznanej sobie Galicji, potrafił zacho-
wać wcale niemałą pozycję w życiu towarzyskim. Świadczy o tym fakt, że 
obok najznakomitszych ówcześnie przedstawicieli społeczeństwa polskiego 
w Galicji, został zaproszony do składu komitetu, który przygotowywał przed 
wrześniem 1880 przyjęcie dla przybywającego do Lwowa cesarza Franciszka 
Józefa. Komitetowi temu przewodniczył Kazimierz hr. Krasicki, a jego wi-
ceprezesem był Paweł Popiel. To niewątpliwie Paweł Popiel, teść jego brata 
Feliksa, zapropagował Joachima do owego komitetu, niemniej jego obecność 
w tym prestiżowym ciele stawia go na równi z eminentnymi przedstawiciela-
mi szlachty galicyjskiej tego czasu. 

Warunki życia w Rybnej były jednak nadzwyczaj skromne i kształce-
nie synów najczęściej finansowali Maria i Zygmunt Pusłowscy z Czarków. 
Maria, siostra Heleny, opiekowała się trzecim synem Joachima, późniejszym 
dramaturgiem Karolem. Z końcem życia Joachim, utrudzony niełatwymi oko-
licznościami bytu rodzinnego, wyjechał do swoich krewnych w Poznańskie. 
Tam 14 VI 1894 zmarł na zapalenie płuc, przebywając w Iwnie pod Kostrzy-
nem w domu Mielżyńskich. W pięć dni później został pochowany w Woźni-
kach, w grobach rodzinnych Mielżyńskich, obok swej pierwszej żony. Fakt 
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ten jeszcze raz potwierdza przekonanie, że jego związek z Marią Mielżyńską 
miał dla jego życia nie dające się zatrzeć znaczenie.
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HELENA Feliksa z MOSZYŃSKICH ROSTWOROWSKA h. Nałęcz, ur.1849 
(prof. Dworzaczek podaje datę 1838) w Krakowie, ochrzczona 18 V 1849 
w parafii św. Mikołaja na Wesołej w Krakowie, przy obecności świadków 
Franciszka hr. Szembeka z Kościelca i Felicji z Mieroszewskich Wężyko-
wej, najmłodsza córka Piotra, marszałka szlachty wołyńskiej i Anny z Ma-
linowskich h. Ślepowron, ziemianka, druga żona Joachima Augusta. 

Miała opinię dzielnej, inteligentnej i wysportowanej panny, dobrze jeź-
dziła konno. Sama o sobie mówiła: Najlepiej mi na wsi, kiedy jeżdżę konno, 
gram w krykieta i dużo czasu jestem na dworze. Pochodziła z bardzo orygi-
nalnej rodziny, której rozgłos nadał Jan Kanty Moszyński (1696�1737). Stał 
się on faworytem króla Augusta II w tak wielkiej mierze, że król w 1730 od-
dał mu za żonę swoją córkę Fryderykę Augustę hr. Cosel, pochodzącą z jego 
związku ze słynną Anną Konstanzą hr. Cosel. Młodzi Moszyńscy, synowie 
Jana Kantego i Fryderyki Augusty otrzymali tytuły hrabiowskie i ogromne 
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posiadłości ziemskie. Kiedy doszło już do pokolenia ojca Heleny Piotra Mo-
szyńskiego, spadkobiercami tych magnatów były tylko dwie córki. Chcąc za-
chować fortunę w rękach rodziny, Piotr Moszyński (1800�1879), pochodzący 
z bocznej linii tej rodziny, został zobligowany w wieku 10 lat do zawarcia 
związku małżeńskiego z niezmiernie bogatą Joanną Moszyńską, którą poślu-
bił wówczas gdy był pełnoletni. Mimo, że po swym ożenku piastował nawet 
godność marszałka szlachty wołyńskiej, nie okazał się wierny wobec dworu 
carskiego i już w 1820 związał się z Towarzystwem Patriotycznym, utrzy-
mującym kontakty z dekabrystami. 4 II 1826 był aresztowany, dowieziono 
go do Petersburga i postawiono przed oczyma cara Mikołaja I, który dał mu 
jeszcze szansę przyznania się do win i potępienia ruchu, co by go zwalniało 
od Sybiru. Piotr Moszyński nie skorzystał z tej propozycji cara. W 1829 ska-
zano go na 10 lat zesłania do Tobolska. Gdy przebywał na Syberii jego żona 
poślubiła oficera carskiego Stanisława Juriewicza i przejęła część majątków, 
inna, znaczna część przeszła na jedyną córkę Piotra i Joanny Moszyńskich 
Józefę, późniejszą Szembekową. 

W 1839 Piotr po wcześniejszym powrocie z Syberii ożenił się w Kijowie 
z rówieśnicą i przyjaciółką córki, sierotą, niezamożną panną Anną Malinow-
ską. W rękach jego pozostał majątek Łoniów w pow. Staszów, w wojewódz-
twie sandomierskim. W 1843 osiadł w Krakowie, gdzie świadczył pokaźne 
sumy na fundacje kultury narodowej, zyskując wielki autorytet moralny. Mó-
wiono o nim, że jest wzorem szlachetności i honoru. W 1866 został obrany 
członkiem Rady Miejskiej Krakowa. Jego żona Anna, po urodzeniu pięciorga 
dzieci, popadła w niedyspozycję psychiczną, trwającą już do jej śmierci, tak 
że dzieci były pozbawione opieki matki. Najmłodsza spośród nich, Helena, 
początkowo nauki pobierała w Sacr? Coeur w Poznaniu. dokąd ją ojciec po-
słał w 1862. Bolała nad tym, że jest daleko od domu. Wśród sióstr zakonnych 
niewiele było osób jej przychylnych. Sama pisała o sobie: Nie jestem tu lu-
biana za upór, krnąbrność i mówienie tego, co myślę. �

W lutym 1863 przyszła do niej wiadomość, że jej najstarszy brat Ema-
nuel zginął w postaniu. Dla młodej dziewczyny był to wstrząs psychiczny. 
Nie miała oparcia w matce, która stale przebywała w lecznicy dla nerwowo 
chorych. Matkę w jakimś stopniu zastępowała jej ukochana siostra Marynia, 
późniejsza Pusłowska. Autorytetem był dla niej ojciec, prowadziła z nim bo-
gatą korespondencję, w której kajała się za jakieś chyba niepopełnione błędy 
postępowania wobec niego. W jednym z listów. pisała m.in.: Nie chciałam, 
aby Papa myślał, że ja przed Papą udaję posłuszną i dobrą, a za oczami jego 
kryjąc się, postępuję wbrew jego woli. Może jej ojciec pochwalił to wyzna-
nie, bo po roku odebrał ją od zakonnic. Odtąd nauki pobierała od nauczycieli 
domowych. Wychowanie w domu było patriotyczne i religijne, przesiąkneła 
nim do głębi,, Jej ojciec dużo podróżował, załatwiając wiele spraw publicz-
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nych w Krakowie lub Lwowie, jeździł też do Leibus, gdzie przebywała jego 
żona w zakładzie dla nerwowo chorych. Mimo tego wszystko, co dotyczyło 
Heleny, musiało się odbywać za zgodą ojca. Otóż podczas karnawału w 1868 
wyraził on zgodę na uczestnictwo swej najmłodszej córki w balach organi-
zowanych w Krakowie. Helena poznała Józefa Wodzickiego i za jej pełnym 
zezwoleniem była przez niego adorowana. Podczas kolejnego karnawału 
Piotr Moszyński zabronił już 20-letniej córce udziału w odbywających się 
balach. Helena prowadziła jedynie tajną korespondencję z Józiem, co zostało 
wykryte. W maju 1869 została odesłana przez ojca do Ujścia, leżącego koło 
Berszady na Ukrainie. Był to majątek Józefy z Moszyńskich Szembekowej, 
jej przyrodniej siostry, która w dobrach swych zamieszkiwała sama. 

Helena, o której powiedziano, że w jej charakterze leży gotowość do pono-
szenia ofiar, wczuwając się w los swej samotnej siostry, długi czas przebywa 
z nią w Ujściu. Stamtąd słała do ojca listy pełne uczuć, adresując je: Kochany 
mój i drogi Papeczku. Zawierała w nich najlepsze życzenia dla ojca, pisząc, 
aby Pan Bóg we wszystkim błogosławił i żeby wszystkie Papeczki zmartwie-
nia w szczęście obracał. Przy okazji też dziękowała za otrzymane prezen-
ty, np. za zegarek. Dopiero w styczniu 1871 została zaproszona przez swoją 
siostrę Marynię i szwagra Zygmunta Pusłowskich na karnawał do Wenecji. 
Tam przypadkowo spotkała swego ukochanego Józia, który był już zainte-
resowany inną kobietą. Pusłowscy nie chcący zgotowali jej dramat zawodu. 
Mija jeszcze kolejny rok jej pobytów na Ukrainie, monotonny, jak w grun-
cie rzeczy całe jej dotychczasowe życie. W 1873 krakowski karnawał znowu 
przynosi zawód. Emablujący ją kandydat z książęcej rodziny nie oświadcza 
się. Życie towarzyskie Heleny siłą rzeczy ogniskuje się wokół Maryni i jej 
męża Zygmunta. Pusłowscy zapraszają ją na wspólny pobyt w Paryżu, potem 
w Szlangenbaden. Właśnie tam niespodziewanie zjawia się adorator, o 27 
lat starszy Joachim Rostworowski. Helena jest niewątpliwie zmęczona prze-
dłużaniem się swego stanu panieńskiego, ma już 24 lata. Kawaler, którego 
nazywa Joe, według jej słów jest taki uważający, miły i dobry i we wszystkim 
chciałby jej dogodzić. Serce jej zostaje ogrzane. 3 IX 1873, jeszcze w Schlan-
genbaden, przyjęła oświadczyny Jomcia. On zaś domagał się, aby ślub odbył 
się jak najszybciej.

Zwolennikami Rostworowskiego byli oboje Pusłowscy Papa Moszyński, 
przebywający w Krakowie, jednak zgłaszał pewne obiekcje. Dziwić się temu 
nie można, bowiem wydanie za mąż Heleny było przedsięwzięciem nader 
kosztownym. Na same wydatki weselne Piotr Moszyński przeznaczył 6 tys. 
rubli. Ostatecznie pod naciskiem Jomcia zgodził się na bardzo bliski termin. 
Ślub odbył się 22 XI 1873 w kaplicy domowej w Porębie pod Krakowem, 
w majątku Józefy i Józefa Szembeków. Bratanica męża Heleny, Maria z Ro-
stworowskich Korytkowa, w swoim pamiętniku zapisała, że jej stryj zaślubił 
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młodą, ładną, bogatą, pod każdym względem niezwykłą Helenę Moszyńską.
Ów przymiotnik �niezwykła� mógł wynikać z tego, że o Helenie mówiono, 
że jest �nieprzewidywalna�. Joachimowie nie mieli swego majątku, przeby-
wali na razie w Kotowie Mielżyńskich, którym Rostworowski dotąd zarzą-
dzał. Teraz zamierzał rozwiązać umowę z dotychczasowym chlebodawcą. Od 
czerwca 1874 Helena i Joachim osiedlili się w Bobrku pod Oświęcimiem, 
w posiadłości Potulickich.. Helena pisała w liście do ojca: Tutaj jest nam 
doskonale. Śliczny ogród. Mnóstwo ptaków. Ładnie. Żadnych obowiązków 
światowych. Wieczory jeszcze długie do zmroku. Co więcej, jeszcze parę mie-
sięcy później, w listopadzie tegoż roku, także dodatnio oceniała swoje za-
mążpójście: Żebym całe życie tak szczęśliwe miała jak ten rok, o czym jestem 
przekonana, bo mój Jomcio pewno się już nie zmieni, z jego więc strony wiem, 
że mnie nic przykrego nie spotka ze szczęściem, które Bóg na nas spuścił. Wy-
znanie to świadczy o jej wrodzonej niepewności co do stosunków z ludźmi, 
które także cechowało jej relacje z ojcem. 

Zabezpieczenie materialne jej losów przechodziło różne fazy, niekiedy 
był okres kryzysowy. Zawsze jednak mogła liczyć na wsparcie ze strony sio-
stry Marii Pusłowskiej. Dobrze, że nie zwlekała ze swym zamążpójściem. Bo-
wiem wkrótce Helenie nie miałby kto pobłogosławić, gdyż ojciec już od 1875 

Helena Moszyńska z okładki książki jej poświeconej autorstwa Marii Rostworowskiej 
�Historia całkiem możliwa�, Kraków 2009.
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spisywał testament, szykując swą drogę na świat przyszły, a matka dotknięta 
chorobą umysłową, też nie była w stanie rozstrzygać spraw rodzinnych. Zda-
niem Korytkowej: Naturalnie, szczęśliwym to małżeństwo być nie mogło przy 
takiej dysproporcji wieku i usposobień. Piotr Moszyński (1800�1879) w swym 
testamencie córce Helenie hr. Rostworowskiej zapisał: Obrazek Matki Boskiej 
Częstochowskiej, co jest nad moim łóżkiem, i medalik srebrny Matki Boskiej, 
który na sobie noszę. Dzielił się zatem z nią może nawet rzeczami najdroż-
szymi, a w każdym razie u progu nowej drogi najważniejszymi. Przekaz ten 
czynił w przeświadczeniu, że Helena go przyjmie z tą samą, a może i większą, 
ufnością, jaką i on dla Matki Bożej w swym sercu nosił. W końcowej części 
swego testamentu Piotr�sybirak swoim córkom, synowi i zięciom życzył na-
śladowana cnót przodków naszych, aby godło rodowe tak czyste po Was zosta-
ło, jak było w ręku pierwszego, który je dokupił krwawą zasługą. Ten piękny 
przekaz pokoleniowy zawierał jego testament spisany 27 VII 1875. 

Piotr Moszyński przyznawał także swej córce posag w wysokości znacz-
nej, bo 75 000 rbs, choć wypłata przy zamążpójściu wniosła tylko 16.600 rbs. 
Taki sam zapis posagu w wysokości 75.000 rbs otrzymała wcześniej Maria 
z Moszyńskich Pusłowska, zamężna siostra Heleny. To ona, listem z 26 XII 
1873 zwróciła się do swego brata Jerzego z prośbą, aby od 1 I 1874 z należ-
nego jej posagu wypłacał on corocznie ukochanej siostrze mojej 4500 rbs, po-
mniejszone o 1500 rbs, jako pensji przeznaczonej na dożywocie jej ojca i mat-
ki. Postanowienie to było podjęte za zgodą jej męża Zygmunta Pusłowskiego. 
W rezultacie tej decyzji przez dwa lata Jerzy Moszyński wypłacał swej siostrze 
Helenie po 1725 rbs, w której to kwocie było 600 rbs jako rata jej własnego po-
sagu, pobieranego z dóbr Stanisława Jurjewicza, męża pierwszej żony ojca. Po-
została cześć 1125 rbs pochodziła już z posagu siostry Marianny Pusłowskiej. 

Tak wydatna pomoc okazana przez Pusłowską swej siostrze Helenie po-
zwoliła na to, że już latem 1875 Joachimostwo Rostworowscy nabyli mają-
tek Rybna, leżący nieopodal Tyńca. Majątek ten został zakupiony przed tym 
terminem, kiedy Helena Rostworowska otrzymała całość przewidzianego dla 
niej posagu. Zatem został nabyty z kwot ofiarowanych jej przez Marynię Pu-
słowską. O wypłatę całości posagu zabiegał jednak jej ojciec, Piotr Moszyń-
ski, który zdecydował się odsprzedać Józefowi Jaroszyńskiemu za 126.000 
rbs pałacyk przy ul. Lubicz w Krakowie, w którym sam zamieszkiwał. Umo-
wa była korzystna, bowiem nowy nabywca zgadzał się na to, by Moszyński 
nieodpłatnie dozgonnie użytkował pierwsze piętro pałacyku. Jaroszyński za 
pałacyk opłacał dwie raty 1 I 1877 i 1 I 1878. Od niego Helena Rostworowska 
odebrała należną sobie cześć sumy posażnej w kwocie 37 700 rbs. Pozostała 
cześć była już odebrana w ratach od brata Jerzego Moszyńskiego.. W każdym 
razie przed śmiercią jej kochający ojciec zdołał zrealizować wypłatę przy-
obiecanego wysokiego posagu.
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Wkrótce po ślubie Helena została matką dwóch synów, lecz roli pani 
domu nie pełniła, bo Rostworowscy na razie takiego nie mieli. Od 1875 była 
już zakupiona Rybna. Ale według zawartej umowy nowi właściciele mogli się 
do niej sprowadzić dopiero po św. Janie 1876. Mająteczek był to niewielki, 
lecz dobrze położony nieopodal Krakowa. Teraz cała energia Heleny została 
skierowana ku wychowaniu czterech synów, z których dwaj ostatni urodzili 
się dopiero w Rybnej. Jeszcze Staszka, Izia i Karola zdołał pobłogosławić 

Helena z Moszyńskich Rostworowska (1849-1907) 
� druga żona Joachima, ziemianka, matka czterech synów.
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przed śmiercią dziadek Piotr Moszyński. Zmarł on w Krakowie 19 VIII 1879. 
Helena, będąc w błogosławionym stanie, czuwała przy jego łożu śmierci. 
Wraz z odejściem ojca znikało oparcie moralne, które w nim znajdowała. 
Moszyński przed śmiercią zapisał jej 58 400 rbs, do wypłaty zobowiązując 
swego syna Jerzego. Kwota ta swą wysokością mniej więcej odpowiada tej, 
jaka po 1906 została ulokowana w interesie drzewnym majątku Dobra, nale-
żącym do jej syna Piotra i która wkrótce wraz z klęską Dobrej przepadła. Być 
może to właśnie ta suma została wpłacona przez Helenę na fundusz majątku 
jej syna Piotra? 12 VI 1894 Helena otrzymała wiadomość o poważnej choro-
bie swego męża. Udała się natychmiast do Iwna, do majątku Mielżyńskich, 
gdzie on przebywał, by oddać ostatnią posługę Joachimowi, który dwa dni 
później zmarł.

Z poczynionych przez Helenę zapisków w książce do nabożeństwa wia-
domo, że Karol i Piotr do szkół krakowskich poszli dopiero, kiedy mieli 15 
i 13 lat. Zatem pani Helena musiała organizować edukację domową, bo na 
szkoły zamiejscowe zapewne pieniędzy brakowało. W jednym ze swych li-
stów z 10 II 1906, adresowanym do siostry Marii Pusłowskiej, pisała: Wiesz 
dobrze, że życie moje łatwem nie było, jedynym moim celem było zachować 
Rybną dla dzieci, a je tak wychować, żeby tylko na własną pracę liczyli. 

W 1900 Helena przeżyła jakieś ciężkie zesłabnięcie, z którego jednak 
szczęśliwie wyszła. Niemniej od razu zdecydowała się sporządzić testament. 
Został on spisany u notariusza Romana Gutowskiego w Liszkach. Rostwo-
rowska uczyniła głównym swoim spadkobiercą najmłodszego syna Piotra, 
jemu zapisując Rybną, dla siebie nadal zachowując grunta w Tabularii. Wy-
chodziła z założenia, że najmłodszy najwcześniej rozpoczynać musi życie 
prywacji, których starsi nie doznawali, a zatem sprawiedliwym jest, ażeby 
on następnie lżejsze miał warunki życia. Maksyma ta oznaczała, iż Pani He-
lena była zdania, że najmłodszy syn najbardziej jest narażony na niedostatki 
i bolesne wyrzeczenia, bowiem jego życie potoczy się już bez ochrony rodzi-
ców, zatem jemu należy zapewnić bardziej stabilny start życiowy. Wyboru 
wielkiego zresztą nie miała. Najstarszy syn miał pozycję zawodową w Na-
miestnictwie we Lwowie, zresztą rok później zmarł. Karol do gospodarki się 
nie nadawał, a Jerzy był w wojsku i wydawało się, że pójdzie drogą kariery 
wojskowej. Piotr natomiast był pod ręką. Z upływem kolejnych lat namawia-
ła go nawet, by w pełni przejął zarząd Rybnej. On jednak nie bardzo się do 
tego kwapił, gdyż nie sądził, aby dochody z Rybnej starczyły na utrzymanie 
jego i jego rodziny. 

Tymczasem stan majątku zarządzanego przez Helenę wszedł w stadium 
krytyczne, co oznaczało, że w 1906 parcelacja Rybnej okazała się nieodzow-
na. Liczono, że całość majątku zakupi pan Krumholz, zapewne jakiś osiadły 
w rejonie Krakowa urzędnik austriacki. Ale on się uchylił od zakupu. Wów-
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czas dysponentem majątku stał się Bank Ziemski, wobec którego Rybna, 
jeszcze częściowo z czasów Joachima Rostworowskiego, była zadłużona. 28 
IV 1906 w Liszkach stanął kontrakt, który określał grunty przewidziane do 
parcelacji we wsi Tabularia, będące własnością Heleny i we wsi Rybna, bę-
dące już własnością jej syna Piotra Rostworowskiego. Wyłączona natomiast 
została resztówka z dworem, w którym rodzina mogła dalej zamieszkiwać. 
Parcelacja znacznej części gruntów poszła szybko i z jej tytułu wpłaconych 
zostało 57 000 koron. Istniały jednak poważne zadłużenia, w tym dług w To-
warzystwie Wzajemnego Kredytu wynoszący 10 300 koron oraz długi różne, 
co razem dawało 18 462 koron. W każdym razie po przeprowadzeniu obli-
czeń w rękach Rostworowskich pozostawało 30 917 koron 83 halerze. 5 VI 
1906 Piotr się ożenił i drogą wiana wszedł w posiadanie majątku leśnego 
Dobra pod Limanową. Prosperował on korzystnie na zasadzie wysprzeda-
ży drzewostanów. Za zgodą Heleny Rostworowskiej kwota oszczędzona ze 
sprzedaży Rybnej została ulokowana w majątku Dobra, z nadzieją, że jest to 
lokata kapitału, która przyniesie dochód. W dworku w Rybnej zamieszkał te-
raz Piotr z żona Zofią, a Helena przeniosła się do oficyny. Niemniej porządki 
z wielkopańskim rozmachem wprowadzane przez jej synową i syna nie bar-
dzo jej odpowiadały i wyjechała do majątku swej siostry Marii Pusłowskiej 
w Czarkowach pod Nowym Korczynem, w którym zresztą nie raz bywała, 
począwszy od 1875. Teraz zamieszkała w pięknym, rozległym pałacu, który 
w 1914, po wejściu do Królestwa strzelców Józefa Piłsudskiego, został przez 
Rosjan w drodze represji spalony. Nie doczekała już tych czasów, gdyż 10 
IV 1907 zmarła w Czarkowach, parafia Korczyn Stary. Została pochowana 
w Rybnej (E. M. Rostworowski w Popiołach i korzeniach, s. 418, datę śmier-
ci babki podawał na dzień 24 VII 1907).
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POKOLENIE XIV
Trzecia córka STANISŁAWA i URSZULI z Potulickich

MARIA GABRIELA ANNA, ur. 1 VII 1824 w Stoku Lackim, trzecia z kolei 
córka Stanisława Klemensa i Urszuli z hr. Potulickich, ziemianka.

Miała być bardzo piękna, o raso-
wych rysach, pociągłej twarzy. Była 
jedyną córką, która wyrwała się spod 
kurateli władczej matki, pani Urszuli 
i postanowiła wyjść za mąż za Karola 
Łempickiego właściciela Kucic. Ma-
riaż ten dojrzewał na tle wcześniej-
szego narzeczeństwa Gabriela, brata 
Marii, z Konstancją Łempicką, sio-
strą Karola. Z korespondencji Kon-
stancji z ojcem Ludwikiem wiemy, 
że w maju 1852 Karol był w Stoku 
podczas świąt wielkanocnych, a za-
tem odwiedzał dom rodzinny swej 
żony, zapewne pod nieobecność teś-
ciowej, później wspólnie z Feliksem 
Rostworowskim, bratem żony, wy-
jechał do Warszawy. Jego stosunki 
z Feliksem układały się niewątpliwie 
dobrze. W listopadzie tegoż roku Fe-
liks odwiedzał Karola w Kucicach i zapraszał go do Leśniowoli, do której 
Karol przybył w marcu 1853. 

Urszula Rostworowska, matka Marii, 24 XI 1852 z Obór napisała list do 
Konstancji, swej synowej, żony Gabriela, a siostry Karola, w którym wyraża-
ła niepokój o los córki. Z tego bardzo krótkiego, pisanego po francusku listu 
można odnieść wrażenie, że mariaż Marii z Karolem przysparzał jej niemało 
troski; jest źródłem smutku dla mego serca matczynego � pisała. - Nie mam 
nic do dodania. Całą sprawę polecała opiece Bożej, która ogarnia swą łaską 
tych, którzy w niej mają zaufanie. List ten jest świadectwem tego, że Urszu-
la Rostworowska nie żywiła niechęci do rodziny Łempickich, gdyż do swojej 
synowej, siostry Karola, zwraca się słowami: Moje dziecko kochane, ale miała 
właśnie konkretne zastrzeżenia wobec osoby swego zięcia. Jej stanowisko było 
na tyle stanowcze, iż ślub nie odbył się w Stoku Lackim, lecz w Miropolu na 
Wołyniu w domu stryja Mikołaja Rostworowskiego. Miało to prawdopodobnie 

Maria z Rostworowskich Łempicka 
(1824-1898)
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miejsce już w 1851, bo w rok później Konstancja informuje ojca, iż jej bratowa 
jest w poważnym stanie, dodając uwagę, że Karolowie się pospieszyli. 

Oblubieńcem Marii był Karol Łempicki h. Junosza, ur. 12 V 1818 w Plan-
cie, syn Ludwika, kasztelana � senatora Królestwa Polskiego i Konstancji 

z Sołtyków h. własnego, sędzia po-
koju, właściciel dóbr Kucice. Osoba 
Karola musiała rzeczywiście wzbu-
dzać jakieś zastrzeżenia, gdyż jego 
szwagier Gabriel w liście do teścia 
pisał: (...) spotkałem w Sokulu Sta-
sia [brata Karola], którego zabrałem 
ze sobą do Kucic, dla odwiedzenia 
Karola i Marysi, z prawdziwą radoś-
cią widziałem ich wspólną miłość 
i szczęście, jest to nie do uwierze-
nia ile korzystnych odmian u Karola 
upatrzyć można, na nim rzeczywiście 
sprawdziło się to polskie przysłowie 
- kto się ożeni, ten się odmieni. Była 
więc silna miłość i szczęście, ale 
struktura tego małżeństwa miała ja-
kieś chwiejne podłoże. 

Już po zamążpójściu Maria była 
przez matkę w jakimś stopniu izolowana, na przykład nie była obecna na ślu-
bie swego brata Joachima, jaki się hucznie odbywał w Iwnie w Wielkopolsce 
u Mielżyńskich, ale mogły być tego inne powody. Ale Maria była też pomijana 
przy innych okazjach. Natomiast gdy chodzi o stronę finansową, była nawet 
szczególnie respektowana. Tak jakby Urszula � matka, sterująca rodziną, tej 
odsuniętej od siebie córce nie chciała odmawiać pomocy. Gdy dokonywał się 
podział ojcowizny po podpułkowniku Stanisławie Rostworowskim, a działo się 
to 20 VII 1853 w Warszawie przed Józefem Noskowskim, pisarzem aktowym 
Królestwa Polskiego, na rzecz Marii został także dokonany zapis na dobrach 
pruszyńskich w wysokości 16. 32,92 rbs, które winien był spłacić Joachim. 
Otóż spłata ta ze strony brata została dokonana z wyprzedzeniem wszystkich 
innych należności rodzeństwa. Pieniądze odebrał upoważniony do tej czynno-
ści przez żonę Karol Łempicki. Spłata spadku nastąpiła 4 V 1854, jeszcze przed 
sprzedażą przez Joachima dóbr pruszyńskich. Trzeba dodać, że Maria Łempi-
cka żywiła do swego męża bezwzględne zaufanie. W księdze wieczystej Pru-
szyna zakonotowane jest to, że upoważniła męża swojego Karola Łempickiego 
do podejmowania wszelkich kapitałów z procentem i kosztami z jakiegokolwiek 
źródła jej przypadających.-

Karol Łempicki (1818-1874) � mąż Marii, 
właściciel Kucic pod Płońskiem, ziemianin.
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Rostworowscy zamieszkali w Kucicach pod Płońskiem w guberni pło-
ckiej. Tam na świat przyszło troje ich dzieci: Marcjan, zmarły w 9 roku życia, 
Monika, która żyła rok w latach 1857�1858 i Marcjanna (Marta, Martyna), 
która potem poślubiła Władysława Łabędzkiego. Nieszczęściem tego związ-
ku małżeńskiego była wrodzona skłonność (ponoć po Sołtykach) do chorób 
psychicznych. Karol Łempicki już w kilka lat po ślubie ujawnił poważne za-
burzenia umysłowe. Maria była jego wierną opiekunką i jednocześnie pro-
wadziła stronę gospodarczą majątku ziemskiego. Być może, że stan zdrowia 
Łempickiego nie był tak ciężki, bo w 1865 wspomina go jego siostrzeniec 
Jan Kanty Lubieniecki, więziony wówczas przez Moskali w Modlinie, iż wuj 
Karol zaopatrywał go w najpierwsze potrzeby życia, łagodząc w ten sposób 
mu los więźnia. Karol jednakże umarł w dość młodo, w wieku 56 lat, także 
syn Marcjan zmarł na chorobę umysłową. 

Karol zmarł w Kucicach 15 III 1874. Na miejscowym cmentarzu nadal 
znajduje się pięknie zachowana jego płyta nagrobna, na której wypisane są 
zagadkowe słowa: Ujrzyjcie oczyma waszemi azali pracowałem wiele i mało 
odpocznienia odebrałem sobie. Ma-
ria dożyła 74 roku życia, lecz � jak 
zapisał Stefan M. Rostworowski 
� jej zdjęcie zrobione w późniejszym 
wieku, ukazywało twarz. pełną tra-
gizmu, a spojrzenie przepojone było 
bólem wewnętrznym, który poświad-
czał trudne okoliczności życia, jakie 
jednak znosiła z godnością. Zatem 
przeczucie serca matczynego, żywią-
cego niepokój o los córki, okazało się 
słuszne. Maria Łempicka zmarła 21 
X 1898 w Kucicach. 

Majątek jej prawdopodobnie 
jeszcze przed I wojną światową 
z rąk zięcia Łabędzkiego został na-
byty przez Bolechowskich. Ostatnim 
właścicielem Kucic do czasu refor-
my rolnej w 1944 był Kazimierz 
Bolechowski. W Kucicach powstało 
PGR, wybudowano nawet cały ośro-
dek zarządu gospodarczego, tworząc 
Nowe Kucice. W dworze początko-
wo była szkoła. Gdy się wyprowa-
dziła do innego budynku, dwór za-

Tablica nagrobna Karola na cmentarzu 
� jedyny i ostatni znak obecności Łempickich 

w Kucicach, z napisem: 
�ujrzycie oczyma waszemi azali pracowałem 
wiele i mało odpocznienia odebrałem sobie�,

[fot. S. J. Rostworowski].
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czął niszczeć i wkrótce ludzie rozebrali jego szczątki, tak że dziś nie ma po 
nim śladu. Zostały zabudowania gospodarcze i duża kępa drzew znaczącą 
dawny teren parku. Na pustej, nieobsianej trawą ziemi, wśród ogołoconych 
drzew, stoją krowy rasy górskiej czerwonej, stanowiąc zapewne ostatnie zna-
mię dobytku pegerowskiego. Ich beznadziejne trwanie na czarnej, pozbawio-
nej krzty zieleni poparkowej ziemi robi apokaliptyczne wrażenie zniszczenia 
cywilizacyjnego, jakie przyszło do nas etapami ze Wschodu po zwycięstwie 
rewolucji bolszewickiej z 1917.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Akta cywilne gminy pruszyńskiej � 1824 rok, op.cit.; Akt opieki małolet-
nich Rostworowskich, op.cit; Korespondencja Ludwika Łempickiego, Ossolineum 13656/II, 
listy Konstancji Rostworowskiej z 24 V 1852 i 27 XI 1852 oraz list bez daty, Gabriela Ro-
stworowskiego; listy różnych osób, Ossolineum 13658/II, list Urszuli Rostworowskiej do 
Konstancji Rostworowskiej z 24 XI 1852; Księga wieczysta Pruszyna, sygn. 316 I; S. M. 
Rostworowski, �Szkice życiorysów Rostworowskich pokolenia X-ego 1811-1907� (rękopis 
w posiadaniu S. J. Rostworowskiego).
PUBLIKACJE: J. K. Lubieniecki, Wspomnienia, �Materiały do Biografii, Genealogii i Heraldy-
ki Polskiej�, T. II, Buenos Aires  -Paryż 1964,. s. 157; S. Leitgeber, Morawscy herbu Nałęcz I 
� 600 lat dziejów rodziny, Poznań 1997, s. 201.
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ROZDZIAŁ XXVI

POKOLENIE XV–XVI ROSTWOROWSKICH

SYNOWIE JOACHIMA I HELNY Z MOSZYŃSKICH, 
A WŚRÓD NICH KAROL HUBERT 

– TALENTU WIELKIEGO DRAMATURG, A TAKŻE 
PIOTR Z NIEGOSZOWIC Z ŻONĄ I DZIEĆMI

POKOLENIE XV
Potomkowie JOACHIMA i HELENY z Moszyńskich

STANISŁAW Jan (Stach), ur. 24 XI 1874 w Bobrku pod Oświęcimiem, naj-
starszy syn Joachima i Heleny z Moszyńskich, urzędnik. 

Jego chrzest odbył się w parę miesięcy po urodzeniu, 24 VIII 1875 
w Bobrku. Rodzicami chrzestnymi byli Zuzanna ks. Czartoryska i Kazimierz 
hr. Potulicki. Był wnukiem, którego objęła 
jeszcze pamięć dziadka Piotra Moszyńskie-
go, bowiem hrabia w testamencie zapisał mu 
pudełeczko jaspisowe na marki. Stach był 
pięknym postawnym mężczyzną, o ciekawej 
fizjonomii. Był ukochanym synem matki, któ-
ra pieczołowicie zapisywała wszystkie doty-
czące go wydarzenia. A więc: 20.09.1884 syn 
mój Stanisław odbył 1-szą spowiedź w koście-
le parafialnym w Rybnej. Wówczas jeszcze 
w edukacji religijnej pomiędzy pierwszą spo-
wiedzią i Pierwszą komunią św. następował 
odpowiedni przedział czasu. Dlatego Helena 
Rostworowska zapisała: 10.08.1887 Stach 
odbył 1-szą komunię w Rybnej. Dopiero rok 
później zostało zanotowane: Stach i Jerzy wy-

Staś Rostworowski (1874�1901) 
� najstarszy syn Joachima, 

późniejszy urzędnik 
Namiestnictwa we Lwowie.
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jechali z domu do szkół w Krakowie. Stanisław Rostworowski zdał maturę 
w Krakowie w 1892. Zamierzał poświęcić się stanowi duchownemu. Nie do-
szło do tego. W latach 1894�1898 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i uzyskał doktorat z prawa. Po otrzymaniu dyplomu przyjechał do Rybnej. 
W domu spędził święta Bożego Narodzenia. Potem udał się do Lwowa, gdzie 
rozpoczął karierę urzędniczą w Namiestnictwie Galicji. W wieku bardzo mło-
dym, liczył wówczas 25 lat piastował już stanowisko referendarza. Miał jed-
nak skłonności do gruźlicy płuc. Zaziębił się, jadąc ze Lwowa do Rybnej na 
Święta Bożego Narodzenia w wagonie z wybitą szybą. Dostał zapalenia płuc. 
Chorował przez niespełna dwa miesiące. Matka otaczała go opieką. Odnoto-
wywała kolejne daty przyjmowanych przez niego sakramentów św. Zmarł na 
jej rękach o czwartej nad ranem 13 II 1901 w Rybnej. Został pochowany na 
tamtejszym cmentarzu.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Notatki z książki do nabożeństwa Heleny Rostworowskiej; Archiwum 
Związku Rodziny Rostworowskich; list Marii Rostworowskiej do syna Michała, Warszawa, 
2 VII 1894; M. Rostworowska, Czas nie stracony, op.cit., s. 28, 31; 
PUBLIKACJE: P. Biliński, Moszyńscy, Kraków 2006, s. 173, 185.

JERZY Piotr (Izio), ur. 18 IV 1876 w Bobrku, drugi z kolei syn Joachima 
i Heleny z Moszyńskich, wojskowy, administrator rolny. 

Chrzest małego Izia odbył się 7 VI 1876 w Bobrku; rodzicami chrzest-
nymi byli Maria Pusłowska i Feliks Rostworowski. Młodzieniec w ostatnich 
dniach sierpnia 1888 udał się do szkół w Krakowie. 18 IV 1889 w Rybnej 
przystąpił do 1 Komunii św. Miał robić karierę wojskową. 1 X 1894 wstąpił 
do pułku ułanów austriackich. Nie odznaczał się jednak większymi ambi-
cjami i kariery nie zrobił. Postanowił natomiast ustabilizować swoje życie 
rodzinne. 15 II 1898 oświadczył się o rękę panny Emilii Biegańskiej i, co 
ważniejsze, został przyjęty. Tydzień później odbyły się uroczyste zaręczyny 
przy obecności ks. bp. Jana Puzyny w jego kaplicy w Krakowie. Rozpoczęły 
się wizyty młodej narzeczonej w Rybnej i matki pana młodego w majątku 
Biegańskch. Tymczasem niespodzianie panna Biegańska 30 VII 1898 zerwa-
ła zaręczyny z Jerzym, co prawda wkrótce napisała do niego list miłosny, ale 
do małżeństwa tej pary już nigdy nie doszło. 

Rostworowski postanowił się dokształcać. W 1898 rozpoczął nauki 
w Akademii Rolniczej w Dublanach. Tam w lipcu 1901 zdał maturę i do-
piero niemal rok później, we wrześniu 1902 rozpoczął praktykę rolną w Sta-
wiszczach. Mając już odpowiednie przygotowanie kwalifikowanego rolnika, 
z dniem 1 V 1904 objął administrację majątku Poręba-Żegoty, sąsiadującego 
z Rybną, a należącego do jego ciotecznego brata Zygmunta Szembeka. Był 
zaangażowany w spór z młodszym bratem Piotrem o Rybną. Powstała na tym 
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tle obszerna korespondencja pomiędzy brać-
mi, która była gromadzona. Liczono bowiem 
na to, że będzie stanowiła dowody w sprawie, 
jaka może zostać wytoczona przed sądem. 
Do rozprawy sądowej nie doszło, a powstały 
zbiór listów, dzięki Jerzemu Moszyńskiemu, 
wujowi skłóconych braci, przetrwał i znalazł 
się w domu Moszyńskich w Poznaniu. W na-
stępnej generacji powędrował do Katowic, by 
ostatecznie nie tak dawno powrócić do Ryb-
nej. Pierwsze listy pochodzą z października 
1910, kiedy okazało się, że majątek Dobra, 
w której ulokowane były pieniądze pozyskane 
ze sprzedaży Rybnej, uległ przymusowej wy-
sprzedaży, a lokata przepadła. W tej sytuacji 
Jerzy został pozbawiony wszelkich dochodów 
z tytułu parcelacji majątku swoich rodziców i za ten stan obwiniał Piotra. 
Domagał się, w imieniu swoim i brata Karola, aby Piotr wystawił skrypt no-
tarialny, iż jest im winien po 10 lub 15.000 koron. Szerzył podejrzenia, że 
Piotr miał wpływ na testament matki z 1900, czyniący jego, a nie najstarsze-
go syna Stacha, spadkobiercą Rybnej. Jerzy 24 I 1911 pisał do brata: Miałeś 
wszystkie atuty w ręku, tak pod względem formalnym jak i bezgranicznego 
zaufania i wiary, którymi Cię obdarzyła Mama, oślepiona nadziejami jakie jej 
robiłeś, przekraczającymi wszelkie Jej oczekiwania. (...) Niestety na zgniłych 
podwalinach miłości własnej i skrajnego egoizmu, przechodzącego w obłudę, 
gmach budowałeś, przeto już się zawalił, a nas w nim pogrzebałeś. 

Jerzy odkrył w korespondencji matki, że liczyła ona na to, iż Rybna 
będzie sprzedana za 120.000 k. i po spłaceniu długów w kwocie 36.000 k, 
na każdego z synów przypadnie po 28.000 k. Wtedy, w 1906, gdy pieniądze 
z parcelacji zostały ulokowane w Dobrej, Jerzy domagał się od matki jakiejś 
gwarancji, że jego udziałem stanie się spadek w odpowiedniej wysokości. 
Wówczas matka odpowiedziała mu, że: Gwarancją jest uczciwość Piotra 
i mój list do niego. W 1911 Jerzy liczył się z koniecznością podania całej 
sprawy do sądu polubownego. Do tego jednak nie doszło, gdyż Piotr wy-
stawił skrypt notarialny, że Jerzemu wypłaci kwotę 10.000 k, a nawet lepiej 
15.000, lecz: suma ta stanie się natychmiast płatną z chwilą, gdy ewentualny 
jej majątek przyszyły wejdzie w jej posiadanie. Liczył tu na zapisanie no-
wych dóbr dla swej żony. A zatem w samej rzeczy obiecał Jerzemu gruszki 
na wierzbie. 

W zachowanej korespondencji postać Jerzego rysuje się cechami czło-
wieka szlachetnego, o nieco poetyckim nastawieniu, skrupulatnie domaga-

Jerzy Rostworowski (1876-1925) 
� drugi z rzędu syn Joachima, 

administrator majątku 
Poręba-Żegoty.
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jącego się ścisłości oświadczeń brata, lecz zarazem uwikłanego w sytuację 
nie mającą szans pomyślnego rozwiązania. Podpisywał się jakby stanowczo 
� ostrymi, dużymi literami. Jerzy nie dożył późnego wieku. Podobnie jak 
jego starszy brat i dwaj młodsi, był słabego zdrowia, ze skłonnościami do 
gruźlicy. Zmarł 15 V 1925 w Porębie, mając 49 lat. Był bezżenny. W Rybnej 
pozostał po nim mundur i inne rekwizyty wojskowe, którymi w dzieciństwie 
bawili się jego bratankowie.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Notatki z książki do nabożeństwa Heleny Rostworowskiej; Archiwum ro-
dzinne w Rybnej: korespondencja pomiędzy Jerzym i Piotrem Rostworowskimi z lat 1910�
1911, S.M. Rostworowski, Genealogia Rodu Rostworowskich, op.cit., s. 17; 
PUBLIKACJE: E.M. Rostworowski, Popioły i korzenie, Kraków 1985, s. 200, 272, 415�417.

KAROL HUBERT (imię chrzestne: Karol Stefan), ur. 3 XI 1877 w Rybnej pod 
Krakowem, trzeci z kolei syn Joachima i Heleny z Moszyńskich, dramato-
pisarz, poeta, muzyk. 

Jego chrzest odbył się 6 XI 1877 w Rybnej. a rodzicami chrzestnymi 
byli Zofia Cielecka, siostrzenica matki dziecka i Józef Mielżyński. Początko-
we nauki pobierał w domu, z których pierwszy egzamin państwowy zdawał 
w 1889. W kościele parafialnym w Rybnej 28 VIII 1891 przystąpił do I Ko-
munii św. W latach 1892�1894 uczęszczał do Gimnazjum Św. Anny w Kra-
kowie. Nauka nie szła mu najlepiej, miał kłopoty z greką. Z kolei w latach 
1894�1898 pobierał nauki w Krajowej Średniej Szkole Rolniczej w Czer-
nichowie (sąsiedztwo Rybnej) i tu trzyletni kurs zajął mu cztery lata. Karol 
Hubert niełatwy dla niego pobyt w czernichowskim zakładzie przedstawił 
w pierwszym napisanym w życiu utworze scenicznym pt. Baba � Obrazek 
z Zakładu naukowo-wychowawczego w Czernichowie, z którego zachował 
się tylko pierwszy akt. 

Po ukończeniu szkoły, 14 IX 1898 wyjechał na praktykę rolną do dobrze 
zarządzanego majątku Ignacego Mielżyńskiego, krewnego pierwszej żony 
swego ojca. Majątek ten to Iwno pod Kostrzynem w Wielkopolsce, tak więc 
młody Karol Hubert zawitał do innego niż. Galicja zaboru ziem polskich. 
Przebywał tam rok. Nadal istniało przekonanie, że ma być rolnikiem. Dlatego 
udał się na politechnikę w Halle i w latach 1899�1900 studiował rolnictwo, 
raczej wesoło się zabawiając z kolegami niż ucząc. Wakacje 1900 spędzał 
w Czarkowach u ciotki Marii z Moszyńskich Pusłowskiej i jej męża Zygmun-
ta. Pobyt w Czarkowach zmienił jego życie. Grał tam na fortepianie i pisał 
wiersze. Wydał nawet pierwszy swój tomik pt. Tandeta. Poezje. Przeważają 
w nim utwory pisane w duchu realizmu, a nawet naturalizmu, a więc Rostwo-
rowski w tym swoim debiucie nie idzie wcale za dominującą wówczas poe-
tyką symbolizmu młodopolskiego. Co najważniejsze jednak, wuj Zygmunt 
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Pusłowski doszedł do wniosku, że siostrzeniec jego żony nie nadaje się na 
rolnika i ofiarował się sfinansować jego studia muzyczne w Lipsku.

26 lutego 1901 Karol wyjechał do konserwatorium w Lipsku � zanotowa-
ła w książce do nabożeństwa jego matka Helena Rostworowska o synu, który 
już wtedy miał 24 lata. Z tego czasu wspomina go Ludwik Hieronim Morstin: 
Pochodził z arystokracji, był przystojny i bardzo rasowy, a tak podobny do 
Dantego w profilach, że jeden z malarzy prosił go, by mu pozował do obra-
zu, przedstawiającego twórcę �Boskiej komedii�. W Lipsku Karol studiował 
pod kierunkiem słynnego muzykologa Hugona Reimanna. Kolejna notatka 
w mszaliku matki ma też niebagatelne znaczenie: 1904 � Karol zaręczył się 
z Panną Paulą Doengens. Jest to okres dwóch co najmniej wielkich pasji Ka-
rola Huberta. Uczył się z zapałem gry na fortepianie i gdy był proszony, gry-

Czterej synowie Heleny z Moszyńskich i Joachima Rostworowskich 
� Karol Hubert gra na fortepianie, Stanisław na skrzypcach, Jerzy czyta książkę 

i Piotr jako najmłodszy nic nie robi. 
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wał na spotkaniach rodzinnych. Wspominano jego występy w salonie domu 
Józefy z Moszyńskich Szembekowej w Porębie Żegocie przyrodniej siostry 
jego matki. Grywał właściwie do końca życia, ale uznał, że wirtuozem nie 
zostanie. Za późno podjął się nauki. Ponadto ujawniona nagle gruźlica też 
stanowiła przeciwwskazanie dla nieustannego trudu ćwiczenia gry na forte-
pianie. Karol nieco komponował, przeniósł się więc na wydział kompozycji. 
Opublikował nakładem Feliksa Jasieńskiego muzykę do sześciu pieśni Hei-
nego (1906). Sam zanotował o sobie: Powszechnie przypisano mi niezwykły 
talent. Już po zakończeniu studiów muzycznych wydał jeszcze w 1910 dwie 
kompozycje w zbiorkach przygotowanych do druku w Krakowie wspólnie 
z Ksawerym Pusłowskim: Pogrzeb wiejski (Castrum Doloris) w 1909 i Do-
żynki (Carmen Saeculare).

Muzyka była wielką jego miłością, ale właściwie już w 1907 zdecydował 
się zerwać z tą muzą. Może wpływ na to miał drugi ważki nurt jego ówczesne-
go życia. Paula jako kobieta mogła mu odpowiadać, była to śpiewaczka wagne-
rowska opery lipskiej, ciesząca się już prestiżem i popularnością. Co prawda ani 
piękna, ani inteligentna nie była. Przynajmniej tak ją ocenił Ludwik Hieronim 
Morstin, również w tym czasie studiujący w Lipsku. Do małżeństwa z Paulą 
jednak dojść nie mogło. Jej pierwszy związek małżeński, zawarty w kościele 
luterańskim, według prawa obowiązującego w Saksonii, był kanonicznie nie-
rozerwalny. Karol Hubert nie zdecydował się wtedy na zlekceważenie prawa 
kościelnego, mimo że wówczas był człowiekiem niewierzącym, a ponadto, jak 
wspominają jego rówieśnicy, hołdował poglądom socjalistycznym.

W Lipsku uległ chorobie fin de siềcle�u, pędził życie zbliżone do wzo-
rów cyganerii, popadał w długi, z których ratował go wuj Pusłowski. Napisał 
powieść autobiograficzną Pan Sitowiecki � wśród nocnej ciszy, której rękopis 
sam zniszczył. Uratowany drugi egzemplarz spaliła później jego późniejsza 
żona Róża. Twierdziła, że utwór ten wyrażał jakby obrzydzenie autora do 
siebie samego za to, iż folgował swoim namiętnościom, a jednocześnie miał 
wyostrzone sumienie, wrażliwe na odróżnienie zła i dobra. W każdym razie 
utwór ten dzięki pieczołowitości żony zaginął. W Lipsku Karol Hubert studio-
wał także jako wolny słuchacz filozofię, zagłębiając się w myśl Immanuela 
Kanta i uczęszczając na wykłady Wilhelma Wundta. W 1907 przeniósł się do 
Berlina, gdzie zamieszkał razem ze swym bratem ciotecznym, poetą Ksawe-
rym Pusłowskim. Nadal studiował filozofię, śledził tamtejsze życie teatralne, 
ale przede wszystkim zaczął systematycznie pisać. W tym czasie dochody 
z kasy rodzinnej miał zapewniać młodszy brat Piotr, który przejął Rybną 
i wyznaczył Karolowi 1200 złotych reńskich rocznie. Za Karolem ciągnęły 
się jednak długi jeszcze lipskie, których przy miernym wsparciu rodzinnym 
nie był w stanie spłacić. Piotr zalecał bratu, by podjął pracę bądź nauczyciela 
muzyki, bądź administratora rolnego. Sytuacja stawała się beznadziejna. Ten 
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okres braterskich rozliczeń finansowych przesądził o tym, że Karol Hubert 
do Rostworowskich, swych najbliższych krewnych, już garnąć się nie będzie, 
a przeciwnie, oparcie duchowe i materialne znajdzie w rodzinie swej matki, 
u Moszyńskich i Pusłowskich. 

Helena Rostworowska, umierając, oddała go w opiekę swej siostrze Ma-
rii. Jego cioteczny brat Emanuel Pusłowski zaczął wypłacać mu stałe sty-
pendium, a nawet obrał go jako swego towarzysza w podróżach do Francji 
i Włoch. W 1908 Karol Hubert na stałe wrócił do Polski i osiadł w majątku 
swoich kuzynów w Czarkowach nad Nidą. W latach 1907�1909 ogłosił cykl 
poematów filozoficzno-religijnych: Pro Memoria (dedykowane Ludwikowi 
Hieronimowi Morstinowi), Maya (dedykowana ciotce Marii Pusłowskiej), 
Ante Lucis Ortum (dedykowane bratanicy Marii Rostworowskiej) i Saeculum 
Solutum (ponownie dedykowane Morstinowi). Utwory te, dość nieklarow-
ne w treści, były odbiciem studiów filozoficznych odbytych w Niemczech. 
Niejako ukoronowaniem tego cyklu stał się późniejszy traktat wierszowany 
Via Crucis (1911), który jakby zapowiadał powrót Rostworowskiego do ka-
tolicyzmu. Karol Hubert stał się wielbicielem 
brata Alberta Chmielowskiego. W 1910 na-
pisał swój pierwszy, bardziej ambitny dramat 
Żeglarze, następnie dalsze utwory: Pod górę 
i Echo. 22 II 1910 odbyła się premiera dra-
matu Pod górę, który w Teatrze Miejskim im. 
Juliusza Słowackiego wystawił w Krakowie 
Ludwik Solski. Sztuka nie została przychylnie 
przyjęta przez publiczność. Nastąpiła klapa, 
z którą autor nie chciał się pogodzić, przera-
biał utwór, nadał mu nowy tytuł Bratnie dusze 
i po zakończeniu I wojny jeszcze go dwukrot-
nie wystawił. Kolejny, trzeci już dramat, Echo, 
napisany w konwencji realistycznej, tematycz-
nie obrazujący ziemiański dwór, został w 1911 
wystawiony w Krakowie. Nie było furory, ale 
też nie było klapy. Najważniejsze było to, że mimo pierwszych niepowodzeń, 
Ludwik Solski niezachwianie wierzył w talent Karola Huberta i namawiał do 
dalszej twórczości scenicznej.

Atmosfera Czarków, a także dostęp do bogatej biblioteki wuja Zygmunta 
Pusłowskiego, stworzyły Rostworowskiemu bardzo dogodne warunki pracy 
twórczej. Do napisania dramatów historycznych przygotowywał się z wielką 
pieczołowitością. W pałacu nad Nidą 22 IV 1912 ukończył pisanie swego 
nowego dramatu Judasz z Kariothu. Utwór zadedykował: Ciotce mojej Ma-
ryi z Moszyńskich Pusłowskiej. Jak ocenił dobrze znający go Adam Grzy-

Karol Hubert Rostworowski 
(1877-1937) � trzeci z rzędu syn 

Joachima, dramaturg.
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mała-Siedlecki, Karol Hubert zaczął pisać Judasza jeszcze jako racjonalista 
i czytelnik dzieła Renana, a kończył jako ktoś, kto pod wpływem lektury 
Ewangelii stał się człowiekiem wierzącym. Grzymała-Siedlecki uważał, że 
wiara wprowadziła ład w jego myślach. Judasz z Kariothu został wystawiony 
przez Solskiego w 1913, bardzo udane dekoracje zaprojektował Józef Mehof-
fer. Karol Hubert przechodził kryzys na tle atakującej go gruźlicy i nie mógł 
być obecny na premierze Judasza. Tymczasem ta inscenizacja przyniosła 
Rostworowskiemu wielki sukces, odtąd był on już nazywany następcą Wy-
spiańskiego, choć autora Wesela nie lubił, zarzucając mu brak jakiekolwiek 
realnego światopoglądu. Swą wdzięczność Solskiemu za potrzymanie jego 
sił twórczych dramaturg wyraził po latach w ostatnim ze swoich utworów 
scenicznych, powstałym w 1935, a zatytułowanym Don Kiszot za kulisami.

 Judasz z Kariothu został ogło-
szony drukiem. G. Gebethner i Spół-
ka wzięła do rozprowadzania 465 
egzemplarzy, które sprzedawała po 5 
koron. Wkrótce jednak wystąpiła do 
autora z prośbą o przesłanie nowej 
partii egzemplarzy, gdyż pierwotnie 
wzięte zostały rozprzedane. Wielu 
ludzi czytało ten dramat i bezpo-
średnio reagowało listami pisanymi 
do Rostworowskiego. Na przykład 
Jerzy Marczyński z Łodzi pisał, że 
w jego odczuciu jest to utwór praw-
dziwie katolickiego talentu i serca. 
Ciotka Maria Pusłowska, pisząc li-
sty z Gór, gratulowała siostrzeńcowi 
sukcesu. Leonard Podhorski-Okó-
łow ze Lwowa zwrócił się z prośbą 
o wyrażenie zgody na to, aby mógł 
on przełożyć Judasza na rosyjski. 
Wreszcie w 1914 dramat został wyróżniony nagrodą literacką z funduszu 
Franciszka Salezego Lewentala, jako najwybitniejszy utwór dramatyczny 
w pięcioleciu 1910�1914. 

Karol Hubert tworzy nowe sztuki sceniczne, z których część nawiązywa-
ła do tradycji misteryjnych i symbolizmu, a część do tradycji bardziej zbliżo-
nych do naturalizmu. Posługiwał się raz obrazami biblijnymi, kiedy indziej 
obrazami z życia warstw ludowych, po to, by śledzić losy ludzkie i dawać 
wyraz swoim własnym stanom duchowym. W zasadzie nie uznawał on cu-
downości objawowej � zewnętrznej, która jego zdaniem zawsze przysłania 

Karol Hubert Rostworowski � pisarz oraz 
działacz społeczny i polityczny.
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największy cud, jakim jest żywa wiara w sercu ludzkim. W jego dramatach 
boskość Chrystusa wyraża się w tym, że właśnie wiara wypełnia serca. Jed-
nakże człowiek nie dorasta do tego powołania i pragnie Chrystusa wciągnąć 
w realizację swych własnych ludzkich zamierzeń. Tak czyni Judasz w drama-
cie Rostworowskiego, kiedy pragnie Chrystusa wciągnąć w realizację celów 
politycznych żydostwa jerozolimskiego. Zdrada Judasza jest aktem zemsty 
osobistej, lecz również zemsty za niespełnione dążenia narodowe. Jedno-
cześnie jednak Judasz w kreacji Rostworowskiego jest wyrazicielem psychi-
ki zbiorowej tłumu, który łatwo można porwać do wielkich idei, jakim nie 
pozostaje on wierny. Ożywienie ideowe Izraelitów wykorzystuje Sanhedryn, 
skierowując ich przeciwko Chrystusowi. Samo powstanie utworu takiego jak 
Judasz z Kariothu świadczyło, że u Karola Huberta powrót do wiary kato-
lickiej stawał się w pełni wyrazisty. Kazimierz Wierzyński w 1935 napisał, 
że: Judasz jest najbardziej chrześcijańskim dziełem współczesnej literatury! 
Potwierdzeniem przeżyć duchowych Karola Huberta z tego czasu, zwraca-
jących go ku katolicyzmowi, jest i to, że przystąpił on do pisania kolejnego 
dramatu pt. Paweł z Tarsu. Chciał w nim ukazać przełom, jaki dokonał się 
w Pawle, dzięki któremu z prześladowcy chrześcijan stał się on apostołem 
Chrystusa. Sztuki tej, pisanej wierszem, podobnie jak Judasz z Kariothu, Ro-
stworowski jednak nie dokończył. Pozostał w rękopisie tylko I akt. Obraz 
owego przełomu religijnego, jaki dokonał się w strukturze duchowej Karola 
Huberta, świetnie obrazuje jego wiersz pt. Powrót, zamieszczony w później-
szym tomie Zygzaki: 

Przybyło mędrców mrowie
uczyć mnie słów o Słowie.

Uczyć mnie takich różnych rzeczy,
wśród których złuda siedzi,
wszechwiedzy uczyć mnie człowieczych:
pytań bez odpowiedzi.

Chodziłem z nimi długie lata,
coraz to dalej, dalej...
aż mi zniknęła Twoja chata,
gdzieśmy kolędowali.

Aż mi zniknęło wszystko z Ciebie,
przestałeś być mi bratem,
a stałeś mi się czymś nie w niebie,
nie w świecie, nie za światem.
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Czymś, czego oko nie zobaczy,
co naszych skarg nie słyszy,
czymś, co poczyna się z rozpaczy
wśród strasznej, nocnej ciszy. 

Czymś, co bez końca i bez granic
nie może stać się ciałem,
i tak, za puste słowa, za nic,
wiarę im odprzedałem.

Dziś oto wracam, Jezu Chryste,
w matczyne, dawne strony,
by kolędować: �Masz, zaiste.
granice, Nieskończony!�

W 1963 o Karolu Hubercie tak napisał Wacław Sadkowski, krytyk wy-
stępujący z pozycji zbliżonych do marksizmu: Jego najsympatyczniejszym 
wyróżnikiem jest fakt, że nie tylko stawia problem wyboru ideowego wartości 
katolickich, ale sam niejako ten problem wyboru przeżywa, sam dochodzi do 
oparcia się o katolickie wartości ideowe. Oczywiście czytelnik nie akceptuje 
tego wyboru, musi go jednak uszanować. Jest o spostrzeżenie autora nieprzy-
chylnego wierze katolickiej, a jednak trafne, uzupełnione zdaniem jakby na-
pisanym wprost dla marksistowskich zleceniodawców jego pracy. 

Po sukcesie związanym z Judaszem Rostworowski zaczął gromadzić ma-
teriał do nowej sztuki Kajus Cesar Kaligula. Zamierzał wówczas stworzyć 
ogromny cykl dzieł dramatycznych poświęcony dziejom chrześcijaństwa od 
czasów rzymskich poprzez reformację aż po czasy współczesne. W liście do 
Józefa Mehoffera pisał: Jeśli Pan Bóg da mi 12 lat życia, to moja oktologia 
stoi.(...) Wreszcie nie będę Wam opisywał treści siedmiu sztuk, które mają się 
wysypać. Malarz Mehoffer w tym czasie był jego bliskim przyjacielem. Za-
praszał go do swej siedziby w Jankówce na Podkarpaciu i obserwował jego 
osobowość twórczą. Po latach zapisał o nim, że Rostworowski nie był miłoś-
nikiem sztuki. Kochał ludzi sztuki i otaczającą ich atmosferę twórczą. 

Tymczasem w życiu Karola Huberta zachodzą ogromne przemiany. 
W sierpniu 1914 wybucha I wojna światowa. Czarkowy są położone w pobli-
żu Nowego Korczyna, do którego wkraczają oddziały 1 pułku Legionów Józe-
fa Piłsudskiego. Z Czarków zostaje dokonany wypad legionistów na folwark 
w Szczytnikach. Stacjonujący w nich oddział Rosjan został z zaskoczenia nie-
mal w pień wycięty. W odwecie Rosjanie spalili zarówno zabudowania folwar-
czne w Szczytnikach, jak i pałac w Czarkowach oraz aresztowali pełniącego 
funkcję właściciela Ksawerego Pusłowskiego. Wszystko to dokonywało się 
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na oczach Karola Huberta, który po wkroczeniu Austriaków z resztką urato-
wanego dobytku przewędrował do Krakowa. Opiekował się tam domem Pu-
słowskich i zgromadzonymi w nim dziełami sztuki. W Krakowie zamieszkał 
przy ul. Kolejowej 10. Do wojska Austro-węgierskiego nie został powołany ze 
względu na zły stan zdrowia. Wkrótce na froncie zginął Emanuel Pusłowski 
bliski mu brat cioteczny. Karol Hubert zajął się zarządzaniem pozostałej po 
nim masy spadkowej. W tym czasie często korespondował z rodziną Ciele-
ckich, której członkowie uczestniczyli w spadku, bowiem Zofia, siostra jego 
matki i ciotki Pusłowskiej była zamężna za Włodzimierzem Cieleckim.

Czarkowy od 23 IX 1914 już nie istniały. Cała przestrzeń dworu i za-
budowań gospodarczych zamieniła się w ruiny. Rostworowski stanął u dróg 
rozstajnych co do celów swego przyszłego życia. Na razie nadal pracował nad 
rozpoczętym jeszcze w Czarkowach nowym dramatem Kajus Cesar Kaligula, 
który ukończył w 1916, a wystawił na scenie 31 III 1917. W liście do Mehof-
fera pisał o pracy nad tym dramatem: Poszedł, raczej siknął jak z beczki roz-
szpuntowanej ptaka gwałtownością, że mnie poniósł i przeniósł moje oczeki-
wania. Bardzo dodatnio oceniał szczególnie IV akt Kaliguli. Był przekonany, 
że niektóre sceny z tego dramatu były tym najlepszym, co dotąd napisał. Dra-
mat został dobrze przyjęty, miał 43 przedstawienia. Tadeusz Dworak nazwał 
go dramatem portretowym. Jest to trafne sformułowanie. Treść tego utworu 
oddaje nastroje spiskowców przygotowujących się do zamordowania cezara. 
Jednakże w czerech aktach zmieniają się nastroje, raz wolę dokonania mordu 
okazują spiskowcy, drugi raz przewagę psychiczną zyskuje nad nimi Kaligu-
la. Wreszcie w IV akcie spiskowcy, pchani obłędem strachu, mordują cezara. 
Zmienność nastrojów stanowi główny nurt napięć dramatycznych. Czołową 
postacią pozostaje jednak Kaligula, któremu autor nadaje cechy niezdolnego 
do czynu psychopaty. Wymowę ogólną utworu można streścić takimi słowa-
mi, iż Rostworowski na przykładzie Kaliguli chciał ukazać szaleństwo natury 
ludzkiej jawiące się jako protest wobec braku etyki w społeczeństwie. Kali-
gula, sam popełniający zbrodnie, zagrożony nienawiścią swych podwładnych, 
kilkakrotnie stawia pytanie, jakie znane jest z Ewangelii: Kto z was bez grze-
chu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dramat został napisany wierszem, lecz 
niezbyt udanym. Ludwik Hieronim Morstin, chyba słusznie mówił o Rostwo-
rowskim, że: nie był on poetą, tylko wielkim pisarzem.

Karol Hubert ponownie odnosi pewien sukces na scenie. Ale odczuwa 
chyba także potrzebę tego, aby oprzeć na jakimś fundamencie własne życie. 
Być może nawet rozważał wstąpienie do albertynów. U kresu lat wojny ten 
�młodzieniec� po czterdziestce postanowił jednak się ożenić. Wybór padł na 
pannę Różę Popielównę, zamieszkałą przed wojną w sąsiedztwie Czarko-
wych w Wójczy, a później już przebywającą w Krakowie. Panna Róża Choś-
ciak-Popiel była córką Jana, brata Marii i Jadwigi, które niegdyś kolejno 
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poślubiły stryja Feliksa Rostworowskiego. Był to zatem ślub sąsiedzko-ro-
dzinny, który jednakże dał początek bardzo udanemu małżeństwu. Uroczy-
stość ślubna skromna i cicha odbyła się w kościele św. Mikołaja w Krakowie 
w dniu 3 VIII 1918, a zatem jeszcze przed zmartwychwstaniem Polski. Karol 
początkowo chciał zamieszkać w Rybnej, opuszczonej teraz przez jego brata 
Piotra, ale Rybna, po wysprzedaży gruntów rolnych, była już tylko resztów-
ką, niezdolną zapewnić utrzymanie właścicielowi dworku. Dlatego też para 
młoda zamieszkała w kamienicy Popielów w Krakowie przy ul. św. Jana 20. 
Był to budynek zabytkowy w podwójnym tego słowa znaczeniu. Był domem 
wzniesionym dawno, należącym niegdyś do ks. Hugona Kołłątaja, ówcześnie 
zaś pełnym obrazów i innych pamiątek po dziadku Róży Pawle Popielu i in-
nych członkach tej rozkrzewionej rodziny. W tym domu Karol Hubert prze-
mieszkał 14 lat. Tu spędzali dzieciństwo także jego trzej synowie. Tadeusz 
Kudliński tak napisał o Rostworowskim z tamtego czasu: Ubierał się raczej 
niewyszukanie, nosił garnitury wyszłe z mody i nie najlepiej leżące na nim, 
również starodawne obuwie. Mimo to był w ruchach i obejściu wytworny. 
Był niesamowicie roztargniony. Kiedyś przyszedłszy do znajomych z psem, 
powiesił go na smyczy, razem ze swoim płaszczem. Koledzy � kontynuował 
Kudliński � widzieli w nim inkwizytora, sądzącego grzechy nasze i cudze. 
Było w nim coś z ascety i badacza sumień, przypominał Sawanarolę.

W życiu Rostworowskiego jawią się teraz nowe motywacje. Warte przy-
toczenia są jego znakomite słowa: Kochać życie znaczy tyle, co kochać wal-
kę; a kochać walkę znaczy tyle, co wierzyć w swoje posłannictwo. Przebieg 
I wojny światowej związał go z orientacją Narodowej Demokracji. Praw-
dopodobnie około 1915 za poparciem prof. Władysława Konopczyńskiego 
przystąpił do tajnej Ligi Narodowej. Potem był członkiem Stronnictwa De-
mokratyczno-Narodowego, przewodniczył nawet Straży Polskiej, która mia-
ła strzec porządku w Krakowie i okolicy. Przyczyn tej opcji na rzecz Na-
rodowej Demokracji było parę. Wojna i zapewne perspektywy odzyskania 
przez Polskę niepodległości ożywiły patriotyzm Karola. On sam zraził się do 
polityki austro-niemieckiej wobec Polski i stanowisko Naczelnego Komitetu 
Narodowego uznał za błędne. W środowisku narodowych demokratów od-
najdował prawdziwe odczucia patriotyczne, spotykał wielu ludzi ze świata 
kultury, a ponadto wierzył w zwycięstwo Ententy nad mocarstwami central-
nymi. Można przyjąć też, że jego przystąpienie do Ligi Narodowej było aktem 
przeciwstawienia się dominującym w Galicji konserwatystom. Rostworow-
ski chciał podkreślić, że jeśli konserwatyści ziemianom przyznają szczegól-
ne cnoty, tak on, jako endek, podchodzi do ziemian znacznie krytyczniej. 
W ich postawach dostrzega wiele spraw zaniechanych, a przede wszystkim 
niedostateczną troskę o podniesienie stanu społecznego i oświaty włościan. 
Uważał, że ziemianie ograniczali się do prowadzenia trybu życia, który był 
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wyzywająco wystawny wobec biedy chłopskiej. I jak przyszło co do czego, 
chłopi, podejmując swe bunty, postanowili pozbawić ziemian ich własności. 
U schyłku wojny, kiedy przychodzi ów sławny listopad 1918, przynoszący 
wolność Polsce, Rostworowski jest nawet zwolennikiem rewolucji i w jakiś 
sposób wychwala ustrój socjalistyczny, choć nie wierzy w możliwość jego 
aktualnego wcielenia, gdyż, jak pisał: Ustrój socjalistyczny wymaga niesły-
chanej etyki szerokich mas. Wprost zaskakuje trafność tego sformułowania. 
Niemniej uważał, że bez rewolucji mocarstwa prowadzące wojnę nie mogą 
się rozpaść i nie mogą się wyrzec swego militaryzmu. Dlatego też uczucio-
wo stawał się zwolennikiem rewolucji, od której oczekiwał by rozbiła zabor-
ców Polski. Gdy jednak w 1920 nastąpiła dramatyczna próba sił odradzają-
cej się ojczyzny z bolszewizmem, Rostworowski ochotniczo zgłosił się do 
wojska polskiego. Temu 43-letniemu ochotnikowi oszczędzono skierowania 
na front. Otrzymał natomiast przydział do sekcji propagandowej. Wygłaszał 
patriotyczne przemówienia do żołnierzy, szczególnie tych, którzy znaleźli się 
w tworzonej naprędce Armii Ochotniczej. Miarą jego ówczesnego zapału po-
został wiersz pt. Naprzód, recytowany również potajemnie w latach okupacji 
niemieckiej podczas II wojny światowej:

Gdy z lewej wróg i z prawej wróg,
nie starczy okrzyk: �Źle jest�.
Trzeba nie szczędzić rąk i nóg,
nie pytać, jak kto będzie mógł
ogniowy przyjąć chrzest!

Pobyt w wojsku nie był jednak długotrwały. W latach 1919�1922 Karol 
Hubert napisał trzy utwory sceniczne. Miłosierdzie (1919) i Straszne dzieci 
(1921) miały ukazywać świat, któremu potrzebne jest miłosierdzie. Postaci 
sceniczne Rostworowskiego na skutek przeżytych doświadczeń, które przy-
noszą im klęskę, skłonne są już poddać się miłosierdziu Bożemu. Dramat 
rozgrywa się na dwóch planach � rewolucji, która przynosi upadek i czasu 
przypadającego po rewolucji, w jakim jawi się ratunek. W głównych posta-
ciach dramatu w ostatniej chwili ponownie ożywa psychika tłumu. Bohate-
rowie Miłosierdzia � Bogacz, Dziadówka, Kaznodzieja powracają do swych 
dawnych złych skłonności. Moralitet kończy się słowami, od których się za-
czynał: Da cape al fine (Od początku do końca) � co ma wyrazić przeświad-
czenie, że w postępowaniu ludzkim nie można dostrzec postępu moralnego. 
Utwór ten, mający wysokie walory sceniczne, został wystawiony w Krako-
wie po raz pierwszy 22 III 1920. Straszne dzieci, wystawione u kresu następ-
nego roku, miały być bajką w trzech aktach, ukazującą opętany pląs żądz 
ludzkich wokół symbolu szczęśliwości. Jednakże w utworze tym autor skupił 
zbyt wiele zamierzeń, co sprawiło, iż sztuka nie okazała się udana. Niemniej 
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były różne o niej opinie, jak choćby Adama Goldwassera, który w liście do 
autora pisał, że na Strasznych dzieciach był już pięć razy i: za każdym razem 
zachwycały mnie coraz bardziej, umiem je w połowie na pamięć, a jakby kto 
na nie co złego powiedział, to tak jak by mnie obraził. Wreszcie Zmartwych-
wstanie. Fantazja dramatyczna w 4 częściach ku czci Adama Mickiewicza 
(1922). Sztuka zaczyna się sceną wiecu odbywającego się u stóp pomnika 
Mickiewicza. Na wiec ten przybyli skłóceni politycy � biało czerwoni � to 
endecy, biali � to konserwatyści, czerwoni � to socjaliści. Autor znakomicie 
charakteryzuje polską świadomość polityczną, pisząc o partiach narodu, któ-
ry dopiero co odzyskał wolność:

Narodowość od święta, tradycje w kostiumie,
U nas rano robociarz klerykała pierze,
A wieczór syna, jak źle mówi pacierze.
U nas, mający ruszać na dwory fornale,
odbywają naradę przy...konfesjonale.
U nas w Sejmie, kto szczerym jest konserwatystą,
ten idzie ręka w rękę tylko z...socjalistą...
Konkluzja? Nasza dusza bez kontusza hula?
Mieliśmy republikę, w republice króla?
Więc teraz mieć będziemy, proroctwem wystrzelę,
sowiety, oczywiście, z biskupem na czele.

Rostworowski, choć polemizuje z niektórymi wypowiedziami Mickiewi-
cza, to jednak Wieszcza czyni tym, który widzi, że w moralności narodu nie 
nastąpił postęp, nadal występują te same swary i kłótnie. Tak, iż ostatecznie 
Wieszczowi wypada wypowiedzieć dramatyczne słowa: Krzyknę, że was nie 
Polską darzyć, ale Carem. Utwór ten, który nie dawał wsparcia ideowego 
żadnemu uczestnikowi ówczesnej polskiej sceny politycznej, został zaatako-
wany nawet przez endecką �Gazetę Warszawską�. Publiczność, tym razem 
warszawska, po premierze nie przyznała mu wielkiej rangi. Nurt misteryjny 
w twórczości Rostworowskiego prawdopodobnie zjawił się pod wpływem 
zamówień, jakie otrzymał od Związku Teatrów i Chórów Ludowych, który 
prosił go o napisanie sztuki, jaka mogłaby być wystawiana na odpustach lu-
dowych. Jak wynika z korespondencji z roku 1922, pisarz przyjął to zamó-
wienie, lecz stworzone przez niego dramaty przerastały oczekiwania Związ-
ku zajmującego się krzewieniem teatralnej kultury ludowej. 

W tym okresie, niewątpliwie płodnym w dzieła dramatyczne, Rostwo-
rowski nie stronił także od publicystki. Od 1920 był stałym współpracow-
nikiem wychodzącego w Krakowie �Głosu Narodu�, pisma o orientacji ka-
tolicko-narodowej. Zamieszczał w nim z dużą częstotliwością w pierwszym 
półroczu 1922 recenzje sztuk wystawianych w krakowskim Teatrze im. Ju-
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liusza Słowackiego. Starał się uchwycić główną wymowę prezentowanych 
na scenie utworów oraz bardzo szczegółowo oceniał aktorów grających po-
szczególne role, na ogół wystawiając im dobre opinie. Pisywał też w �Gaze-
cie Warszawskiej�, �Kurierze Poznańskim� i �Myśli Narodowej�. Duże wra-
żenie wywarły na nim wydarzenia krakowskie z 6 IX 1923, kiedy nastąpiły 
walki uliczne między robotnikami i wojskiem, podsycane przez komunistów. 
W walkach tych zginęło trzech oficerów i 11 szeregowych, a rannych zo-
stało 111 wojskowych i 31 policjantów, po stronie cywilnej śmierć poniosło 
trzech robotników, 10 było ciężko rannych. Dla Rostworowskiego walki te 
stanowiły sygnał nie rewolucji, ale anarchii i to inspirowanej przez lewicę 
żydowsko-komunistyczną. Literacką reakcją na te wydarzenia stał się dramat 
pt. Antychryst, napisany w 1924, a wystawiony w Poznaniu 3 III 1925. Sztuka 
ukazuje knowania żydowskie, zachęcające polskich robotników do wystą-
pień rewolucyjnych. Planowany przewrót ma jednak tylko umocnić panowa-
nie Żydów, według reguły: Wiadomo. Żyd na wierzchu, katolik na spodzie. 
Orientacja żydowska kojarzona jest tu z Antychrystem. Autor pisze:

Bo nie ma ugody,
gdzie w jednym kraju żyją dwa żywe narody.
Pragnień im nie odejmiesz, ziemi im nie dodasz �
jeden musi ustąpić � gość albo gospodarz!

W aktach przemocy nie chce uczestniczyć służący przemysłowca, Polak, 
chrześcijanin Józef, który sam staje się o ofiarą bomby, jaka miała być skiero-
wana przeciw jego panu, oraz dr Grynsztajn, Żyd, pragnący się polonizować 
i zabiegający o wdzięki córki przemysłowca. Utwór Rostworowskiego był na-
turalnie zwalczany. A przecież warto zauważyć, że już dziś przyjmuje się, że 
wydarzenia krakowskie były elementem w łańcuchu inspirowanych przez ko-
munistów sowieckich działań, jakie miały zanarchizować polskie życie pań-
stwowe i ułatwić polityczne opanowanie Rzeczypospolitej. Dramaturg zatem 
dobrze odczytał wymowę faktów. Niemniej Rajmund Bergel, publicysta przy-
jaznego mu �Głosu Narodu� twierdził, że w tym utworze nastąpiło uprzywi-
lejowanie tendencji kosztem artyzmu i że Antychryst nie jest tragedią, bo brak 
mu tragicznego bohatera. Natomiast współcześni krytycy, zapominający już 
o kontekście politycznym powstania tego utworu, przypisują mu bezdyskusyj-
nie antysemityzm, np.. Anna Strycka pisze: �Antychryst� pozostaje jednym li-
terackim świadectwem antysemityzmu pisarza, który potwierdza jego działal-
ność publicystyczna, zwłaszcza głośny swego czasu manifest �O uzdrowienie 
polskiej literatury�, opublikowany na łamach �Polonii� w 1929 roku. Strycka 
zarzucała autorowi Antychrysta, iż wysunął tezę o odrębności kulturowej na-
rodu żydowskiego i że wzywał do ograniczenia wpływu autorów żydowskich 
z �Wiadomości Literackich� na życie kulturalne kraju. Pisała też: Obraz Żyda 
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w dramacie Rostworowskiego jest obrazem najeźdźcy, którego działalność 
wpisana jest w tę �zorganizowaną masę ludzi�, jaką jest naród polski. 

Zainteresowania sprawą rewolucji skłoniły Rostworowskiego do napi-
sania jeszcze jednego dramatu z serii rewolucyjnych, po Miłosierdziu i An-
tychryście. Teraz sięga on do korzeni, daje obraz skutków wielkiej rewolucji 
francuskiej. Dramatem tym jest Czerwony marsz, napisany w 1928, rok póź-
niej przeczytany przez Rostworowskiego przed mikrofonem krakowskiego 
radia. Wreszcie w 1934 wystawiony przez Osterwę we fragmencie w war-
szawskiej Reducie. Odbyło się to tak, że odziani w płaszcze robocze aktorzy, 
siedzieli za długim stołem i wygłaszali sentencje, a Osterwa czynił objaśnie-
nia sceniczne. Wszystko odbywało się przy przyciszonym śpiewie Marsy-
lianki i Karmanioli. Dramat dawał obraz rewolucji, która odrzuca wszelkie 
wartości religii, autorytetu i prawa. Jej dziejami jest tylko niekończący się 
ciąg morderstw. Kiedy chodzi o uzasadnienie wyroku śmierci wydanego na 
spiskujących przeciw Robespierrowi padają takie oto słowa:

Chcieli go zabić! � Dowód? � Brednie.
Czasu na dowód sąd nie traci.
Można spiskować i bezwiednie.
Spiskować muszą arystokraci.

W utworze tym zawarta jest również dramatyczna ocena skutków rewolucji:

Bo suwerenny lud chce chleba,
A oni głód mu dali!
Bo suwerenny lud chce pracy,
A oni pracę zrujnowali!
Bo suwerenny lud chce pokoju,
A oni w mundur go ubrali!
Bo suwerenny lud chce władzy,
A oni nad nim panowali.

Czerwony marsz jest napisany znakomitym wierszem. Jest to ostatni 
już wierszowany utwór Rostworowskiego. Zamyka on także cykl utworów, 
w których poeta dał wyraz swej krytycznej ocenie dążeń rewolucyjnych, choć 
pragnieniem jego było to, by napisać jeszcze wielki dramat o rewolucji fran-
cuskiej. W Miłosierdziu jedynie symbolicznie przedstawił skutki rewolucji, 
pokazując jak ona szarpie szatę Bogacza. Doprowadza to do tego, że z szaty 
pozostają same nici. Pisał też:

Każda praca
tylko wtedy się opłaca,
gdy nie równa, lecz wzbogaca.

Rostworowski-Monografia tom2.ind84   84Rostworowski-Monografia tom2.ind84   84 2013-03-20   15:05:582013-03-20   15:05:58



~ 85~

Duże zaangażowanie pisarskie Rostworowskiego zbiega się u niego 
z niespotykaną poprzednio aktywnością społeczną, a także polityczną. Ta-
deusz Bielecki napisał o nim, że wszystko, co robił, było najściślej związane 
z życiem narodu. Już w 1918 przystąpił do Komitetu uczczenia pamięci Lu-
cjana Rydla, jaki powstał pod przewodnictwem Jana Kantego Fedorowicza. 
Karol Hubert � jak pisał jego syn Jan: był wierzącym katolikiem, członkiem 
katolickiego narodu. Politycznie związał się z obozem narodowym. A jedno-
cześnie � jak wskazuje jego syn � był kosmopolitą, bo taką formację otrzymał 
w młodości podczas studiów w Niemczech. W tym konglomeracie przeciw-
stawień istniał jeden wektor. Karola Huberta najbardziej obchodził człowiek 
i jego indywidualny los. Był artystą i teoria słabiej do niego przemawiała 
niż fakty � pisał o nim syn-poeta. Był otwarty wobec ludzi, umiał z nimi 
rozmawiać i zaglądać do ich serc. Ks. biskup Michał Klepacz wspominał 
o nim: W Rostworowskim każdy odczuwał serdecznego człowieka, który ko-
cha i interesuje się wszystkim. Ten wspaniały intelektualista (...) z niesłycha-
ną łatwością obcował z każdym: chłopem, robotnikiem, ze służbą.(...) Umiał 
z nimi mówić bez przymusu i niesztucznie. Toteż otwierały się przed nim du-
sze na oścież. Był wybitnie utalentowanym mówcą. Jeden z jego słuchaczy, 
Maciej Twaróg, wspomina: Podczas przemówienia najlepiej ujawniała się 
jego płonąca dusza: zapalone wewnętrznym żarem słowa, uszeregowane mu-
zycznie (wszak Rostworowski zajmował się przez wiele lat studium muzyki), 
dźwięcznym głosem biły o dusze słuchaczy i już po kilku chwilach całkowicie 
je ujarzmiały. Jego mowa w połączeniu z suchym, iście rzymskim profilem 
szlachetnej, uduchowionej twarzy, o oczach widzących bystro zagadkę świa-
ta, wywierały niezatarte wrażenie. Raz jeden w życiu słyszałem jego może 
20-minutowe przemówienie w Częstochowie na ogólnopolskim zjeździe So-
dalicji uczniowskiej w r. 1930 i chwili tej nie zapomnę na pewno do końca 
życia. Antoni Waśkowski pisał: Ci, co go znali, pamiętają wysoką, szlachetną 
postać człowieka bardzo szczupłego, o oczach łagodnych a bystrych, patrzą-
cych jakby ponad głowami codziennych �zjadaczy chleba�. Ruchy jego były 
zdecydowane, spokojne. 

W 1925 Karol Hubert w towarzystwie Józefa Mehoffera przebywał krót-
ko we Włoszech i we Francji. Ze słonecznej Italii przywiózł pewne sympa-
tie dla dopiero co rozpoczynającego się formować ustroju faszystowskiego. 
Po powrocie do kraju na łamach �Głosu Narodu� poddał krytycznej ocenie 
wymowę artystyczną Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Uznał, że autor 
stworzył taki obraz, że nawet piekło bolszewickie jest niczym wobec piekła 
polskiego i przypomniał, że są kraje, które potrafią karać tych, którzy poni-
żają swój naród: Francja odmówiła Zoli miejsca w akademii � pisał � i zde-
gradowała Margeritte�a, odbierając mu krzyż Legii Honorowej. Jak twierdzi 
Janusz Stradecki, krytyczna ocena powieści Żeromskiego skonfliktowała Ro-
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stworowskiego ze Skamandrytami. Może właśnie teraz przypomnieć słowa 
napisane przez Stanisława Pigonia już po śmierci autora: Był Rostworowski 
jakby jednym z krzyżowców naszej doby. Niewielu takich mamy wśród siebie: 
Marian Zdziechowski, Artur Górski � i nie wiem kto by jeszcze. Cechowa-
ła go wrażliwość wyznawcy, śmiałość i nieugiętość rycerza. Wierze katoli-
ckiej i idei narodowej służył z gotowością i odwagą niezłomną, nie można go 
było ani ugiąć czymkolwiek, ani niczym skaptować. Pamiętamy z niedawna, 
jak umiał przeciąć ostro sytuację moralnie dlań nieznośną. Dawniejszą jego 
głośną walkę z Żeromskim usiłowała płaskość dnia ściągnąć na swój poziom 
� na próżno. Stoczona ona została na wyżynach uniesienia, bronią w niej była 
prawość sumienia obywatelskiego. Dzięki swej pracy artystycznej, ale także 
ostro zarysowanemu profilowi publicysty, Rostworowski stał się człowiekiem 
znanym i admirowanym szczególnie w środowiskach prawicy narodowej. 

W listopadzie 1930 wspólnie z Mehofferem uczestniczył w Krakowie 
w VII Międzynarodowym Kongresie Unii Intelektualistów, zwoływanym 
przez ks. Karola de Rohan. W tym czasie różne organizacje ubiegają się o to, 
by zechciał objąć ich prezesurę. Był więc prezesem krakowskich oddziałów 
Związku Inteligencji Polskiej, w latach 1925�1930 prezesem Związku Dzien-
nikarzy Polskich w Krakowie, ponadto prezesem Związku Zawodowego Lite-
ratów Polskich, Stowarzyszenia Opieki Społecznej nad Młodzieżą, Towarzy-
stwa Obrony Ziem Zachodnich, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, 
Towarzystwa Etycznego. Z własnych skłonności wspierał Bursę Związku 
Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej ks. Mieczysława Kuznowicza 
oraz Zakład Brata Alberta. Aktywny był także w strukturach samego obozu 
narodowego. W latach 1926�1927 pełnił funkcję prezesa Straży Narodowej 
w Krakowie, która stawiała sobie za cel walkę z anarchią. W grudniu 1926 
został oboźnym Obozu Wielkiej Polski na miasto Kraków, nie wywiązał się 
jednak w pełni z nałożonych na niego zadań organizacyjnych. Natomiast od 
6 VI 1926 do 4 III 1928 był redaktorem naczelnym pisma założonego przez 
Klaudiusza Hrabyka pt. �Trybuna Narodu�, które stało się organem krakow-
skiego OWP. W 1928 miał kandydować do sejmu, ale od roli tej wymówił się 
stanem zdrowia. Natomiast jako jedyny narodowy demokrata uzyskał man-
dat do Rady Krakowa. Gdy Obóz Wielkiej Polski został w 1933 rozwiązany, 
przystąpił do Stronnictwa Narodowego. Jak zapisał o nim Stanisław Rymar: 
Wszystko, co polskie, co narodowe, co katolickie, interesowało go i porywa-
ło do końca jego dni. Jego zaangażowanie polityczne sprawiało, że niektóre 
środowiska swój stosunek do jego twórczości kształtowały według kryteriów 
politycznych. Na przykład pisma socjalistyczne były zdecydowanie krytycz-
nie wobec jego twórczości, zarzucając jej nadmierny pesymizm.

Lata 1928�1932 są okresem ważkim dla twórczości Rostworowskiego. 
Wtedy bowiem powstaje jego trylogia dramatyczna oparta na realistycznych 
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motywach życia społeczeństwa polskiego. W 1927 dyrekcja Teatru im. Juliu-
sza Słowackiego w porozumieniu z Radą Miejską Krakowa rozpisały konkurs 
na utwór sceniczny powiązany tematycznie z ziemią krakowską. Rostworow-
ski na konkurs ten przesłał swoją nową sztukę � Niespodziankę. Anonimowe-
mu autorowi chciano przyznać pierwszą nagrodę, jednakże jurorzy po stylu 
rozpoznali dwóch innych autorów występujących w konkursie pod anoni-
mowymi hasłami i ostatecznie postanowiono przyznać trzy równorzędne na-
grody. Owo niekorzystne zrównanie później Rostworowskiemu wynagrodzo-
no, gdyż w 1932 za Niespodziankę otrzymał Państwową Nagrodę Literacką. 
Kanwa utworu była oparta o tok zasłyszanego zdarzenia, jakie rozegrało się 
w którejś wsi na Litwie. Sztuka ta zyskała ogromny rozgłos, była wystawiana 
na wszystkich scenach w kraju, a potem także w Niemczech, Czechosłowa-
cji i Austrii. Był to konsekwentnie skonstruowany dramat, w którym I akt 
ukazuje nędzę rodziny Szywałów. Do ich domu jednakże ściąga dawno nie-
widziany syn, który wraca z zarobionymi poza domem dolarami. By uczynić 
rodzicom niespodziankę, na razie zachowuje incognito. Matka morduje go, 
chcąc zdobyć dolary na naukę drugiego syna Franka. Później wariuje, a oj-
ciec bierze na siebie winę i umiera w więzieniu. 

Zapamiętanie matki, przygotowującej się do dokonania zbrodni, odzwier-
ciedlają jej słowa: Odkond sie Boga bać przestałam, to sie i ludzi bać nie 
bede!. Autor, choć rozgrywającą się tragedię umieścił w środowisku chłop-
skim, to jednak nie uczynił z niej lokalno-krakowskiej sztuki, ale nadał jej 
wymową o sile uniwersalnej. Nie tylko nędza, ale i los, kierują matkę ku 
zbrodni. Ten sam wątek, oparty o akt morderstwa syna przez matkę dla celów 
zarobkowych, stanowi kanwę znanej, napisanej później sztuki Alberta Ca-
musa Nieporozumienie. Popularność Niespodzianki nie wygasła do czasów 
współczesnych, gdyż sztuka ta jest wystawiana także w Teatrze Telewizji. 
Jej inscenizacja w reżyserii Jana Świderskiego z 1978 została zaliczona do 
�Złotej Setki� sztuk osiągających najwyższą rangę w historii Teatru Telewizji 
w Polsce. Oryginalny w swym zamyśle dramat Rostworowskiego stanowił 
równocześnie obraz tragicznego położenia znacznej części ludności wiej-
skiej, mimo że od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości upływało 
już dziesięć lat. Wskazanie na nędzę wsi zwróciło także na ten utwór uwagę 
krytyków i publicystów. 

Rostworowski postanawia kontynuować wątek społeczny. W 1930 wy-
stawia w Krakowie nową sztukę pt. Przeprowadzka. Bohaterami jej są Fra-
nek, ten uczący się brat zamordowanego w Niespodziance oraz jego siostra 
Zosia i ubiegający się o rękę Zosi robotnik budowlany Felek. Rzecz rozgrywa 
się na gruncie miejskim, gdzie kariera Franka uzależniona zostaje od poni-
żenia godności Zosi, a on sam zostaje wciągnięty w uwłaczający także jego 
godności romans z właścicielką mieszkania. Z beznadziejnej sytuacji ratuje 
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rodzeństwo szlachetny Felek, przeprowadzając je na inną, wolną od uzależ-
nień kwaterę mieszkalną. Tadeusz Dworak napisał, że Przeprowadzka jest 
czymś pośrednim między melodramatem i niewesołą komedią. Ta pewna nie-
jednolitość jej rodzaju literackiego sprawiła, iż ekspresywność sztuki była 
znacznie mniejsza niż Niespodzianki. Dramatem o silniejszej wymowie oka-
zała się ostatnia część trylogii zatytułowana U mety, wystawiana w Poznaniu 
w 1932. Jest ona z pozoru związana z małżeństwem Franka, który nosi już 
nazwisko Szywalski i jest cenionym profesorem. Żenić się zamierza z Ludą, 
córką dorobkiewicza Cimkiewicza, utrzymującą bliskie relacje towarzyskie 
w wyższych sferach. Próba małżeństwa, zdemaskowana ponownie przez Fel-
ka, będącego już mężem Zosi, doprowadza do podwójnej klęski. Ujawnia rolę 
Cimkiewiczówny, która jest jednocześnie kandydatką do zamążpójścia i nie 
strzegącą cnoty kokotą, oraz demaskuje atmosferę wychowawczą jej rodziny, 
gdzie dorobek materialny powstawał w trybie różnych oszustw. Przełamuje 
też zamiary Franka profesora, który swej klęski moralnej nie potrafi przetrzy-
mać i popełnia samobójstwo. Dramatyczną wymowę ma właśnie to, że Fra-
nek, pozbawiony w istocie silnego charakteru, będąc �u mety� zrealizowania 
swych aspiracji, targnęła się na swoje życie. Cała przedstawiona tu trylogia 
ukazuje, że los człowieka zależy od jego własnego charakteru i szkodliwego 
lub korzystnego wpływu środowiska. Tadeusz Kudliński pisał: Bohaterowie 
sztuk Rostworowskiego, pokrzywdzeni przez los czy ludzi, walczą z przeciw-
nościami daremnie, gdyż własna natura i okoliczności popychają ich ku kata-
strofie. Nie pomaga ani bunt, ani uległość, ani podstęp, pozostaje ostatecznie 
osamotnienie i klęska. Rostworowski-dramaturg domaga się tego, aby pod-
nieść ukształtowanie moralne szerokich warstw ludowych, co ułatwiłoby roz-
wiązanie wielu trudnych kwestii występujących w życiu społecznym Polski. 
Wojciech Natason, może z pewną przesadą, nazwał go pisarzem gniewu. 

W dwa miesiące przed śmiercią, w grudniu 1937, pisarz ukończył ostat-
ni swój utwór sceniczny Don Kiszot za kulisami. Był on pisany z myślą 
o uczczeniu jubileuszu 60-lecia Ludwika Solskiego, który wypadł już dwa 
lata wcześniej. Rostworowski ukazał kulisy teatru, uczestników tego wszyst-
kiego, co rozgrywa się poza sceną. Nad ludźmi i dziejącymi się tam wydarze-
niami panuje Dyrektor, który, rzecz zrozumiała, jest uosobieniem Solskiego. 
Jest zarazem, gloryfikacją i groteską jego osoby, a także bardzo bliskim jej 
obrazem. Ponoć Solski nie widział możliwości zagrania tej sztuki, gdyż jako 
odzwierciedlająca zbyt wiele �podobieństw� nie nadawała się na jubileusz. 
Natomiast mistrz wystąpił w Judaszu z Kariotu, inscenizowanym w Krako-
wie w 1935, w roku swego jubileuszu.

Rzecz ciekawa, że w tym okresie Karol Hubert sięga dość często po pióro 
publicysty. Niekiedy skłania go do tego żyłka moralizatora, która się szcze-
gólnie ujawniła w jego krótkiej rozprawce z 1929 pt. Prawda o ślubach cywil-
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nych. Stawał w niej zdecydowanie po stronie prawa kościelnego w całym jego 
odniesieniu do funkcji małżeństwa. Nie uznawał rozwodów, a tylko separację. 
Przyznawał, że prawo kościelne to dura lex, lecz jedynie ono jest w stanie 
przeciwdziałać anarchii płciowej. Powiadał też, że: Małżeństwo bez pierwiast-
ka religijnego nie jest małżeństwem, a ślub cywilny ślubem. Gdzie Boga zastę-
puje państwo, a kapłana świecki urzędnik, tam może być mowa tylko o reje-
strowaniu stosunków płciowych, o ile dani obywatele sobie tego życzą.

Okres twórczy w życiu Rostworowskiego dobiegał kresu. W 1932 wydał 
jeszcze tomik poezji zatytułowany: Zygzaki. O świecie � o sobie � o Bogu. 
Wiersze różne. Rzeczywiście, były to utwory z bardzo różnych okresów jego 
życia. Niektóre z nich bardzo piękne, jak chociażby wiersz Confiteor, w któ-
rym wyrażona jest głęboka myśl, że Boga odnajduje się albo w Betlejem, 
kiedy czuje się Jego bezsilność, albo na Golgocie � kiedy odczuwa się Jego 
klęskę. Wiersz oddaje też obraz człowieka skołatanego, w którym życie uczy-
niło: z przybytku wiary jaskinię zamieszki. Rostworowski pisał:

Panie, moją pokorą nie darzy mnie pycha,
ani w pychę nie wbija mnie moja pokora!
Usycham, jak jesienią liść każdy usycha,
przemijam, jak przemija każdy dzień z wieczora,
czuję, że szata moja zwietrzała i licha,
z odzyskaniem barw swoich już się nie upora.

W 1932 Rostworowski otrzymał Państwową Nagrodę Literacką, ale także 
w tymże roku zapadł na zdrowiu, ujawniła się otwarta gruźlica. Ponad rok 
przebywał w sanatorium w Bystrej. Żona Róża wspomina o nim, że pisanie go 
męczyło i że zawsze miał stan podgorączkowy, gdy zasiadał do pracy litera-
ckiej. Miesiące letnie, zresztą już od dawna, spędzał w majątku swego szwa-
gra Michała Popiela w Ruszczy pod Krakowem. Po powrocie z Bystrej opuścił 
mroczne w gruncie rzeczy mieszkania w starej kamienicy przy ul. św. Jana 
i przeniósł się na Salwator do willi z ogrodem przy ul. Gontyna 10. Teraz w jego 
domu odbywały się zebrania krakowskiego oddziału Związku Zawodowego 
Literatów Polskich (ZZLP), którego w 1929 obrano go prezesem i funkcję tę 
sprawował przez dwie kadencje, aż do swej śmierci. Z owym Związkiem jesz-
cze w 1931 odbył tournée pisarzy krakowskich po Czechosłowacji. W 1933 
został powołany na członka powstającej dopiero Polskiej Akademii Literatury 
(PAL). W roku następnym na jej forum wygłosił odczyt Romantyzm w obli-
czu współczesności. Ówcześnie Akademia była instytucją zarządzaną przez 
zwolenników władz sanacyjnych. Drogą nagród i wyróżnień miała wpływać 
na propaństwowe stanowisko polityczne pisarzy polskich. W 1935 PAL miała 
przyznać wawrzyn Antoniemu Słonimskiemu, Rostworowski zaprotestował 
przeciwko tej kandydaturze. Dramaturg nie czuł się w tej instytucji dobrze, 
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ponadto zły stan zdro-
wia uniemożliwiał mu 
dojazdy do Warszawy. 
Kiedy wskutek arty-
kułu Jana Mosdorfa 
ujawnione zostało, że 
Wincenty Rzymow-
ski popełnił plagiat, 
odpisując tekst z dzie-
ła Bertranda Russela 
i gdy władze Akade-
mii wobec plagiatora 
nie wyciągały żadnych 
konsekwencji, Karol 
Hubert Rostworowski 
pisemnie zgłosił swo-
je wystąpienie z PAL. 
Rozpoczęły się per-
traktacje prowadzone 
przez Juliusza Kaden-
Bandrowskiego i Mi-
chała Rusinka. Osta-
tecznie Rzymowski 
zrzekł się członkostwa 
Akademii, a Rostwo-
rowski jeszcze wów-
czas, w marcu 1937 
pozostał członkiem 
PAL. Niemniej kon-
flikt został wzniecony, 

gdy z kolei prezes Akademii Wacław Sieroszewski w artykule zamieszczonym 
25 VI 1937 w �Dzienniku Porannym� zażądał aresztowania księcia metro-
polity Adama Stefana Sapiehy i wprowadzenia straży wojskowej do katedry 
wawelskiej. Przyczyną tego było stała się decyzja arcybiskupa krakowskiego 
o przeniesieniu trumny marszałka Piłsudskiego z wawelskiej krypty św. Le-
onarda do krypty Srebrnych Dzwonów. Rostworowski wzburzony wystąpie-
niem Sieroszewskiego, pisemnie zgłosił wniosek, by członkowie Akademii 
odwołali prezesa z jego stanowiska, a gdy do tego nie doszło, sam 21 IX 1937 
zgłosił rezygnację z godności członka Polskiej Akademii Literatury. 

W latach 1934�1937 z ramienia Stronnictwa Narodowego pisarz piasto-
wał mandat członka Rady Miejskiej w Krakowie. W 1936 uroczyście ob-

Karol Hubert patrzy na zakręt Wisły z okna swego domu 
na Salwatorze w Krakowie
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chodzono jubileusz 25-lecia pisarstwa Rostworowskiego. Nadano mu Krzyż 
Komandorski Orderu Polonia Restituta. Został wydany pierwszy tom jego 
pism, zawierający Judasza, Kaligulę i Miłosierdzie. Trylogia rozpoczęta Nie-
spodzianką znalazła się w drugim tomie. Z perspektywy czasu właśnie Nie-
spodzianka uchodzi za najświetniejsze działo Rostworowskiego. Za swego 
życia pisarz otrzymał za nią w 1928 nagrodę na konkursie Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie a w 1932 nagrodę państwową. Zainteresowanie 
wciąż budzi Judasz z Kariothu i U mety. Twórczość dramaturgiczna Rostwo-
rowskiego zawierała elementy symbolizmu i zarazem naturalizmu, zwią-
zana była również z ekspresjonizmem. Jego dramaty miały wielkie walory 
sceniczne, świadomie wprowadzone przez autora do tworzywa pisarskiego. 
W okresie międzywojennym w Rostworowskim upatrywano najwybitniejsze-
go dramaturga tego czasu. Wilhelm Feldman w pracy Współczesna literatura 
polska (1924) nazwał go najoryginalniejszym uczniem szkoły Wyspiańskie-
go, a także dramaturgów skandynawskich i Młodych Niemiec. Autor Juda-
sza z Kariothu przez współczesnych był zdecydowanie uważany za pisarza 
katolickiego, a nawet niektórzy pisali, że był jedynym reprezentatywnym 
pisarzem katolickim wielkiego talentu. Niemniej człowiek w postaciach li-
terackich tworzonych przez Rostworowskiego był tym, który znał wartość 
zasad moralnych, a jednak, wskutek słabości woli i presji okoliczności ma-
terialnych, nie potrafił ich urzeczywistnić. Twórczość pisarza wyrażała pe-
wien pesymizm moralny, bowiem w konfrontacji zasad etyki chrześcijańskiej 
z wymogami życia częściej zwyciężała ułomność i zło niż dobro. A jednak 
Adam Grzymała Siedlecki napisał o nim: Jego mocą, jego znaczeniem, jego 
doznaną łaską było to: każdy jego utwór, czy to doskonały, czy chybiony na-
wet, dawał nam znać, że przychodzi z wyżyn.

Coraz szerzej zataczały się kręgi wielkiego szacunku dla pisarza. A on już 
wielokrotnie nie mógł korzystać z zaproszeń i uczestnictwa w obchodach na 
jego cześć. Tak też było, gdy w 1936 zaproszono go do udziału w XIV Tygo-
dniu Społecznym. Brak mu było sił, by w obradach tych uczestniczyć, ale do 
organizatorów napisał list, z którego choćby fragment jest godny zacytowania: 
Przez sto pięćdziesiąt lat pracowali fałszywi prorocy nad budowaniem ślepych 
ulic pozytywizmu, ażby wszelka metafizyka błąkała się i konała gdzieś �extra 
muros� wszechmocnego rozumu. Przez sto pięćdziesiąt lat głosili ewangelię 
�oświecenia�, ucząc: �niech mowa wasza będzie wiem, wiem�, bo kto wie, ten 
wierzyć nie potrzebuje, a kto wierzy, ten staje się �jako miedź brzęcząca, albo 
cymbał brzmiący�. I przez sto pięćdziesiąt lat, podcinając skrzydła ludzkości 
i naginając jej kark ku ziemi, zamknęli ją w ciasnym kolisku materializmu, aby 
walczyła wyłącznie o królestwo tego świata i miała za ostateczny cel � użycie. 

Z początkiem 1938 życie Karola Huberta poczęło przygasać. Już w grud-
niu poprzedniego roku pisał do Czesława Kędzierskiego: Zdaje mi się, że 
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z twórczością skończone. Po prostu nie mam sił. Idąc na wyfroterowanej po-
sadce poślizgnął się i upadł. Pękły blizny w płucach i przyszedł bardzo silny 
krwotok. Umierając na płuca, umierał świadomie i w pojednaniu z Bogiem. 
Nie chciał, aby na jego pogrzebie wygłaszano przemówienia. Nie chciał też 
wieńców i kwiatów. Pragnął, aby w zamian złożono ofiary na Zakład Brata 
Alberta albo Bursę ks. Kuznowicza. Stwierdził, że chce być pogrzebany na 
cmentarzu na Salwatorze. Prosił, aby trumna jego była wieziona chłopskim 
wozem z Ruszczy. Właśnie to ostatnie jego postanowienie jest szczególnie 
znamienne. Czuł się związany z wsią polską, ale jakoś moralnie bliższa mu 
była na tej wsi ludność chłopska, niźli członkowie tej warstwy, z której po-
chodził. Dla rodziny Rostworowskich jego rola była wielka. Karol Hubert 
Rostworowski, którego korzenie wiążące go ze wsią wypaliła I wojna świa-
towa, mimo wszystko świadomie przeniósł założoną przez siebie rodzinę ze 
wsi do miasta, urywając więź swego szlachectwa z ziemiaństwem i dając 
przykład tym wszystkim późniejszym Rostworowskim, którzy tworzyli już 
rodziny inteligenckie.

Karol Hubert Rostworowski zmarł 4 II 1938 w Krakowie. Jak pisała jego 
żona: W chwili śmierci, gdy poczuł, że życie ziemskie 

się kończy, powiedział z ża-
lem: �To koniec, 
koniec..� Następ-
nie zaś, jak człowiek 
wyruszający w po-
dróż, przeżegnał się 
szeroko, wstępując 
w nowe życie. Mimo 
uchwały Prezydium 
Rady Miejskiej, że 
ma być pochowany 
w Grobach Zasłużo-
nych na Skałce, nie mo-
gło do tego dojść, gdyż 
inna była wola zmar-
łego. Jak pisał wspo-
mniany przeze mnie T. 
Dworak: Pogrzeb stał 
się wielką manifestacją. 
Tłumy wypełniły kościół 
św. Salwatora, cmentarz 
przykościelny i najbliższe 
ulice. Kazanie wygłosił ks. 

Grób Karola Huberta 
Rostworowskiego, jego żony Róży 

oraz syna Marka na Salwatorze w Krakowie. 

Rostworowski-Monografia tom2.ind92   92Rostworowski-Monografia tom2.ind92   92 2013-03-20   15:05:582013-03-20   15:05:58



~ 93~

rektor Konstanty Michalski. Ksiądz metropolita Adam Sapieha w otoczeniu 
kilkuset duchownych odprawił modły przy trumnie. Przy dźwięku dzwonów 
wszystkich kościołów krakowskich ruszył olbrzymi kondukt: najpierw dzieci 
z ochronek i poczty sztandarowe szkół, potem tysiące młodzieży, korporacje 
akademickie ze sztandarami, oddział sokołów pieszych, młodzi Stronnictwa 
Narodowego, delegacje szwadronu sokolego im. Dunin-Wąsowicza. Za dele-
gacjami niesiono wieńce, m.in. wieniec purpurowy z szarfami biołoczerwo-
nymi od ministra WRiOP, wieniec od literatów, od szkoły rolniczej w Czer-
nichowie. Kondukt prowadził arcybiskup metropolita Sapieha w asystencji 
biskupa Rosponda i profesora UJ biskupa Godlewskiego. Trumnę wieziono 
na chłopskim wozie z Ruszczy, wysłanym jedliną; otaczali go chłopi rusiec-
cy ubrani w sukmany. W orszaku żałobnym szli przedstawiciele władz, de-
legacje wojska, posłowie i senatorowie ziemi krakowskiej, przedstawiciele 
Polskiej Akademii Umiejętności, rektorzy i profesorowie wyższych uczelni, 
dziennikarze, literaci i artyści, oraz dyrektorzy teatrów warszawskich Arnold 
Szyfman i Teofil Trzciński. Związek Autorów Dramatycznych reprezentował 
Adam Grzymała-Siedlecki. Gdy kondukt wszedł na ulicę, trumnę zdjęli z wozu 
i ponieśli na barkach uczniowie szkoły czernichowskiej, u bramy cmentarza 
zwierzynieckiego przekazali ją literatom krakowskim.

Pozostało po Karolu Hubercie wiele pamiątek: portrety malowane przez 
Józefa Mehoffera, popiersie w brązie zrobione przez Ludwika Pugeta w 1936 
dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, imię nadane Teatrowi Miej-
skiemu w Bydgoszczy, nazwa ulicy w Szczecinie i może to najważniejsze, że 
w dramacie Karola Wojtyły Brat naszego Boga pierwowzorem postaci Huber-
ta jest autor Judasza. Właśnie to wspomnienie u Karola Wojtyły, wspomnie-
nie o Karolu Hubercie Rostworowskim po ponad pięćdziesięciu laty od czasu 
śmierci dramaturga powróciło, gdy jego syn, Marek Rostworowski, minister 
kultury i sztuki, w Teatrze Narodowym w Warszawie 8 VI 1991 w imieniu 
polskich środowisk kulturalnych wygłosił przemówienie powitalne skierowa-
ne do przybywającego do naszego kraju papieża Jana Pawła II. Papież wtedy 
odpowiedział, nawiązując do przemówienia syna wielkiego polskiego drama-
turga, że musi poświadczyć to, ile sam zawdzięcza postaci i twórczości jego 
ojca. Jan Paweł II wtedy mówił: Niech ten hołd pośmiertny wobec wielkiego 
polskiego pisarza, wielkiego człowieka teatru i wielkiego chrześcijanina bę-
dzie jakimś spłaceniem długu, który przez powojenne pokolenie w Polsce nie 
był spłacany. Raczej ojciec Pański � zwracał się papież do ministra � Karol 
Hubert Rostworowski, był � powiedziałbym � tendencyjnie zapominany. 

Był zapominany, musiał być zapominany, bo okazał się prorokiem prze-
powiadającym kres temu, co się działo. Można stawiać sobie zapytanie � skąd 
to wiedział, jacy włodarze przyszłości mu to powiedzieli, że właśnie tak się 
stanie jak napisał w drukowanym pięć tygodni przed śmiercią swoim artyku-
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le, z którego ostatnie zdania przytoczę: Widzę, że coś się zmienia � coś rąbie 
w Panteon materializmu i liberalizmu. Jakaś �Brama Niebieska� czy �Wieża 
z kości słoniowej� zaczyna się wyłaniać z oparów empiriokrytycznych docie-
kań. � Coś kruszy złotego cielca i rozsadza epruwetki pełne straconej wiedzy 
bez wiary. Coś wchodzi �drzwiami zamknionemi� i przemocą staje pośrodku 
nas. � Wielu z Was może doczeka. � Na razie walka, ścieranie się przeci-
wieństw, z których najpiękniejsza powstaje harmonia. �Życie�, z którym trze-
ba się liczyć, z którym trzeba walczyć, które trzeba pokonywać i � tworzyć! 

Owo proroctwo upadku materializmu, po niebywałych wprost jego suk-
cesach, ogarniających jedną trzecią świata, sprawdziło się w naszym kraju 
klęską doktryny marksizmu po niemal pięćdziesięciu latach jej panowania. 
Upadek ten dał pole dla zwycięstwa liberalizmu, któremu Karol Hubert Ro-
stworowski przed swą śmiercią również przepowiedział klęskę.

Bibliografia: Utwory literackie: Tandeta. Poezje, Kraków 1901; Tetrologia poety-
cka. Poezje: Cz.1 Pro memoria, Kraków 1907; Cz. 2, Maya, Kraków 1908; Cz. 3, 
Ante lucis ortum, Kraków 1908; Cz. 4, Saeculum solutum, Kraków 1909; Via Crucis, 
�Miesięcznik Literacki i Artystyczny� 1911, nr 10, 11; Pod górę. Dramat w trzech 
obrazach, Kraków1910; Echo, sztuka w trzech aktach, Archiwum Teatru im. Juliu-
sza Słowackiego w Krakowie (1911) � rękopis; Żeglarze, studium sceniczne w 3 
aktach, �Museion� 1912, z. 3�5; Judasz z Kariothu. Dramat w V aktach, Kraków 
1913, fragment sceny z aktu I w �Museion� 1913, nr 1�2; Bratnie dusze. Komedia, 
Archiwum Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1917 (przeróbka Pod górę 
� maszynopis); Kajus Cezar Kaligula, Dramat w 4 aktach, Kraków 1917, fragment 
w �Głos Narodu� 1916, nr 586, przekład fiński i wystawiony w Helsinkach w 1927; 
Miłosierdzie (Caritas). Misterium w 3 obrazach z prologiem, Kraków 1920; Straszne 
dzieci. Bajka w 3 aktach, ilustr. J. Mehoffer, Warszawa 1922; Zmartwychwstanie. 
Fantazja dramatyczna w 4 częściach ku czci Adama Mickiewicza, Kraków 1923; 
Antychryst. Tragedia w trzech aktach., Lwów 1925, Niespodzianka. Prawdziwe zda-
rzenie w czterech aktach, Kraków 1929; Czerwony marsz. Fantazja dramatyczna 
�Gazeta Warszawska� 1929, dodatek; Czerwony marsz (fragmenty), �Gazeta Litera-
cka� 1929, Czerwony marsz (fragmenty), �Trybuna Narodu� 1929; Niespodzianka. 
Prawdziwe zdarzenie w czterech aktach, Kraków 1929; Przeprowadzka. Sztuka w 4 
aktach, Kraków 1932; Zygzaki. O świecie � o sobie � o Bogu. Wiersze różne, Poznań 
1932; Jubileusz, akt II Próba, �Gazeta Warszawska� 1935, nr 115; Pisma, t. I (Ju-
dasz z Kariothu, Kajus Cesar Kaligula, Miłosierdzie), Warszawa 1936; Czerwony 
marsz, wyd. Związku Zawodowego Literatów Polskich, Kraków 1936, Pisma, t. II 
(Niespodzianka, Przeprowadzka, U mety), Warszawa 1937; Don Kiszot za kulisami, 
�Kurier Literacko-Naukowy� 1938, nr 7; Powrót, [w:] Wiersze polskie wybrane. 
Antologia poezji od Bogurodzicy do chwili obecnej, zebrał M. Grydzewski, Lon-
dyn 1946, s. 220�221; Confiteor, �Przewodnik Katolicki� 1958, nr 5, s. 62; Powrót, 
�Nowy Nurt� 1959, nr 37/38, s. 14; Listy, �Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie� 
1959, s. 188�200 [do F. Vondráčka z 1917 r., z komentarzem J. Dużyka]; Pisma wy-
brane, Veritas, Londyn 1966; Dramaty wybrane, t. I i II ze wstępem Marii Czanerle, 
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Kraków 1967; Paweł z Tarsu, wprowadz. Marek Rostworowski, [w:] Dramat i teatr 
modernistyczny, Wrocław 1990; Wybór dramatów, opr. Jacek Popiel, Wrocław 1992. 
Kompozycje muzyczne: (Graf Hubert Karol Rostworowski) Heine, Krakau, Verlag 
des Jasieński Museum. Alle Rechte Vorbehalten, Archiwum w Rybnej, rękopiśmien-
ne fragmenty nut do słów niemieckich sześciu pieśni Heinricha Heinego; Pogrzeb 
wiejski, [w:] F.K. Pusłowski, Castrum Doloris, threny, nuty do słów wiersza: pt. 
Pogrzeb, Kraków 1909, Dożynki, [w:] F.K. Pusłowski, Carmen Saeculare � Dożyn-
ki, poezje, muzyka, Kraków 1910; Artykuły, recenzje, wywiady: Pro domo sua, 
�Głos Narodu� 1917, nr 97; Po premierze �Miłosierdzia� w Warszawie, �Tygodnik 
Ilustrowany� 1920, nr 244; Nasz ziemianin, �Głos Narodu� 1920, nr 19; Nasz chłop, 
�Głos Narodu� z 22 IX 1920; �Noc Listopadowa S. Wyspiańskiego, (rec.), �Głos 
Narodu� 1920, nr 203; Tragedia Eumenesa T. Rittnera (rec.), �Głos Narodu� 1920, 
nr 244; Don Juan T. Rittnera (rec.), �Głos Narodu� 1921, nr 67; A. Fredro. Zemsta 
za mur graniczny (rec.), �Głos Narodu� 1921, nr 173; Dalej �Głos Narodu� z 1922 
w numerach: �Horsztyński� dramat w 5 aktach, 9 odsłonach Juliusza Słowackiego 
(rec.), nr 26, �Dzieci ziemi� trzy akty i interludium Tadeusza Rittnera (rec.), nr 49, 
�Mizantrop� komedia w 5 aktach Moliera (rec.), nr 56, �Siejba� sztuka w trzech 
aktach Gustawa Vanzype (rec.), nr 79, �Matka� S. Przybyszewskiego (rec.), nr 61, 
Moje odkrycie (poetyckie strofy nieznanego poety), nr 85, �Ulica dziwna� dramat 
w trzech aktach Kazimierza Andrzeja Czyżewskiego (rec.), nr 103, �Oczy księżniczki 
Fathmy� komedia w trzech aktach Stefana Kiedrzyńskiego (rec.), nr 110, W sprawie 
krytyki krytyków �Ulicy dziwnej� Czyżewskiego, nr 114, Popis uczniów miejskiej 
szkoły dramatycznej i Jubileusz 50-letniej pracy p. Bolesława Puchalskiego, nr 143, 
�Moralność pani Dulskiej� G. Zapolskiej (rec.), nr 272; /Wspomnienie/, [w:] Pa-
mięci Wilhelma Feldmana, Kraków 1922, s. 153�156; �Głos Narodu� 1923, nr 77; 
List otwarty do p. marszałka Józefa Piłsudskiego, �Głos Narodu� listopad 1923; 
Czemu zwalczam �Przedwiośnie�, �Głos Narodu� 1925, nr 139 i 145, przedruk �Ga-
zeta Wyborcza� 2001, nr 53, s. 21; W obronie mojej czci, �Głos Narodu� 1925, nr 
229, K.H. Rostworowski o swym �Antychryście� i teatrze poznańskim, �Dziennik 
Poznański� 1925, nr 47; �Cyt!!..�, �Myśl Narodowa� z 15 XII 1926I; Jan Sztau-
dynger, Dom mój, z przedmową K. H. Rostworowskiego, 1926; J.W., Jak powstała 
�Niespodzianka� ?, rozmowa z K. H. Rostworowskim, �Głos Narodu� 1928, nr 354; 
Rozmowa z K. H. Rostworowskim, �Gazeta Warszawska� z 6 III 1928; Naczelne 
idee Bloku Katolicko-Narodowego, �Trybuna Narodu� z 5 II 1928; O rozwodach, 
�Kurier Krakowski� z 1 II 1929; Prawda o ślubach cywilnych, Włocławek 1929 
(odbitka); O uzdrowienie polskiej literatury, �Polonia� 1929, nr 1876, s. 6; K. Gołba, 
Salwa nad brukiem (wiersze) z przedmową K.H. Rostworowskiego, Kraków 1930; 
O kryzysie teatralnym, �Gazeta Literacka� 1931, nr 9; Wczoraj, dziś a jutro (odczyt), 
�Gazeta Warszawska� z 9.05.1931; Rostworowski o swej nowej sztuce (U mety), 
�Gazeta Warszawska� 1931, nr 322; Stefan Essmanowski, wywiad z K. H. Rostwo-
rowskim, �Pion� 1934, nr 20; Czerwoni i biali. Odczyt w Akademii Literatury z 8 
XI 1934 roku; Romantyzm w obliczy współczesności, �Verbum� 1934, nr 4; Karol 
Hubert Rostworowski o sobie (w 25-lecie pracy literackiej), �Kurier Warszawski� 
1935, nr 104; Skąd wpadłem na Judasza z Kariothu? List do Witolda Noskowskiego, 
�Kurier Poznański� 1935, nr 222; List Karola Huberta Rostworowskiego przesłany 
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na XIV Tydzień Społeczny, �Odrodzenie� 1936, R. II, nr 4, s. 8; K. H. Rostworowski 
do pisarzy katolickich, �Kurier Warszawski� 1937, nr 275, s.15; Romantyzm w obli-
czu współczesności, �Verbum� 1937, R. IV, s. 513; Żydzi w Egipcie, �Myśl Narodo-
wa� 1937, nr 30, 31, 32; List K.H. Rostworowskiego do Czesława Kędzierskiego, 
�Kurier Poznański� z 15 XII 1937; �Kronika Polska i Świata� z 13 II i 20 III 1938 
(współautor: A. Grzymała-Siedlecki); Zarys idei społeczno-politycznych, Warszawa 
1938; O �spowiedzi� Mortona, �Warszawski Dziennik Narodowy� 1938, nr 13, s. 5; 
Barbarzyńcy idą?; Confiteor, �Głos Lubelski� 1949, nr 15, s. 134; List do dr Tadeu-
sza Prus Wiśniewskiego, �Tygodnik Powszechny� 1949, nr 1, s. 11.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Karolowi Hubertowi Rostworowskiemu w dniu wznowienia �Judasza 
z Kariothu� 10 III 1934, Kraków 1934; R. Rostworowska, Kilka uwag o Karolu napisanych 
niedługo po jego śmierci, na prośbę osób, które zamierzały o nim pisać (maszynopis w po-
siadaniu S.J. Rostworowskiego); BKUL 957, Archita Jan, Z sumienia swego uczyń biel. 
Studium o K.H. Rostworowskim; BKUL 967, Materiały różne zebrane przez Jana Architę; 
Ossol.: 14040/II, rkp: Znajomi, koledzy, przyjaciele Józefa Mehoffera k. 428�429, 647�653, 
667, 723, 757, 813, 14178/II, 14591/II, Korespondencja Witolda Bełzy z lat 1891�1954, 
k. 5; BJag. Przyb. 1183/90, Listy Karola Huberta Rostworowskiego do różnych osób i ko-
respondencja Karola Huberta Rostworowskiego; BN 7608 rps Korespondencja Ignacego 
Chrzanowskiego, k. 76,77 � dwa listy Karola Huberta; BN rps III 7383 Listy Karola Huberta 
Rostworowskiego do Jadwigi i Józefa Mehofferów;
PUBLIKACJE: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Gutemberga, Ilustrowana Encyklopedia 
Trzaski, Everta, Michalskiego; Encyklopedia Powszechna PWN, Encyklopedia Popularna 
PWN; W. Grubiński, W moim konfesjonale, Warszawa 1925; R. Bergel, K. H. Rostworowski 
jako dramaturg. W 50-lecie urodzin, �Głos Narodu� 1927, nr 351, s. 5�6; A. Nowaczyński, 
Onorate l�altissimo poeta. Rzecz o �Niespodziance� K. H. Rostworowskiego, �Wiadomości 
Literackie� 1929, nr 11, przedruk �Głos Narodu� z 17 i 18 III 1929; A. Zagórski, Walka o te-
atr, Warszawa 1931, s. 224; S. Papếe, Teatr współczesny, Poznań 1931, s. 81, 93; K. Cza-
chowski, Twórczość dramatyczna Rostworowskiego, �Gazeta Literacka� 1932, nr 3; W. Gó-
recki, Pogadanka o K.H. Rostworowskim, �Głos� 1936, nr 11, s. 2; S. Pigoń, Tragizm Judasza 
z Kariothu, �Głos� 1936, nr 11, s. 1; Ile twarzy Karola Huberta Rostworowskiego, �War-
szawski Dziennik Narodowy� 1936, nr 106; S. Pigoń, Dramaturgia K. H. Rostworowskiego 
i jego �Kaligula�, Kraków 1937; Obiady czwartkowe, �Merkuriusz Polski Ordynaryjny� 
1937, nr 38/178, s. 1193�1195 (list K.H. Rostworowskiego w sprawie stanowiska W. Siero-
szewskiego); T. Bielecki, Karol Hubert Rostworowski (zarys idei społeczno-politycznych), 
�Polityka Narodowa� 1938, nr 3; S. Rymar, Karol Hubert Rostworowski � działacz obozu 
narodowego, �Warszawski Dziennik Narodowy� 1938, nr 36, s. 3; K. Wierzyński, W garde-
robie duchów, Warszawa 1938; Autobiografia K. H. Rostworowskiego, �Wiadomości Litera-
ckie� 1938, nr 9; K. Czachowski, Karol Hubert Rostworowski jako twórca dramatyczny, 
�Kurier Literacko-Naukowy� 1938, nr 7; W. Górecki, Kraków w twórczości Karola Huberta 
Rostworowskiego, Księga pamiątkowa na dziewięćdziesięciolecie dziennika �Czas�, War-
szawa 1938, s. 137�138; A. Grzymała-Siedlecki, Karol Hubert Rostworowski, �Kronika Pol-
ski i Świata� 193,8 nr 5, s. 5; Z. Jachimecki, Karol Hubert Rostworowski jako muzyk, �Kurier 
Literacko-Naukowy� 1938, nr 7; Ks. M. Klepacz, Karol Hubert Rostworowski (szkic psycho-
logiczno-ideologiczny, [w:] �Biblioteka Spraw Otwartych�, Wilno 1938, t. 2; Rzym i Rostwo-
rowski, �Kronika Polski i Świata�� 1938, nr 10, s. 7; Kg, Karol Hubert Rostworowski, �Od-
rodzenie� 1938, nr 5, s. 3�4; J. Mehoffer, Droga Rostworowskiego � artysty, �As� 1938, nr 
12, s. 13�15; Nekrolog, �Prosto z Mostu� 1938, nr 9, s. 1; J. Mosdorf, Mit Frau Mathilde 
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Ludendorff, �Prosto z Mostu� 1938, nr 23; Sobański, Oddźwięk �Zygzaków� K. H. Rostwo-
rowskiego w chrześcijańskiej duszy, �Przegląd Powszechny� 1938, marzec; Z. Starowieyska-
Morstinowa, Człowiek z monolitu, �Kultura� 1938, nr 11�12; K. H. Rostworowski nie żyje, 
�Czas� 1938, nr 35, s. 5; Zgon Huberta Rostworowskiego, �Echa Leśne� 1938, nr 7; Śp. Ka-
rol Hubert Rostworowski, �Kurier Warszawski� 1938, nr 34, s. 12, zdjęcie K.H. Rostworow-
skiego, ibidem, nr 35, A. Grzymała-Siedlecki, Śp. Karol Hubert Rostworowski, ibidem, nr 35; 
Pogrzeb śp. K.H. Rostworowskiego, ibidem, nr 37, s. 12; Umieszczenie śp. K.H. Rostworow-
skiego, ibidem, nr 40 s. 3; Akademia ku czci śp. K.H. Rostworowskiego, ibidem, nr 51, s. 5; 
Śp. Karol Hubert Rostworowski, �Niedziela� 1938, nr 36; Śp. Karol Hubert Rostworowski, 
�Wszechpolak�� 1938, nr 7; H. Życzyński, Twórczość Karola Huberta Rostworowskiego, 
�Prąd� 1938, nr III�IV, s. 208�209; W. Budka, Wywód przodków Karola Huberta Rostwo-
rowskiego, �Miesięcznik Heraldyczny� 1939, nr 5, s. 70�71; J. T. Dybowski, Le portrait 
moral de Francois Szywała dans la trilogie dramatique de Karol Hubert Rostworowski, 
Brougg 1944; L. H. Morstin, Karol Hubert Roztworowski, �Tygodnik Polski� Londyn 26 X 
1946, tenże, Karol Hubert Rostworowski, �Przekrój� 1946, nr 77; T. Boy-Żeleński, Znaszli 
ten kraj?, Warszawa 1949, s. 56, 67; L. Eustachiewicz, Tragik naszego czasu, �Życie i Myśl� 
1958, nr 718, s. 51�72; Z. Pędziński, W dwudziestą rocznicę zgonu, �Przewodnik Katolicki� 
1958, nr 5, s. 63; J. Popiel, Rostworowski i Camus, �Tygodnik Powszechny� 1958, nr 6, s. 
1�2; T. Prus Wiśniewski, �Nowy Nurt� 1958 nr 13, s. 4, tenże, �Za i Przeciw� 1958, nr 10, s. 
11; M. Pruszyńska, Karol Hubert Rostworowski w XX rocznicę śmierci, �Kierunki� 1958, nr 
8, s. 3; Jan Rostworowski, Wspomnienie o ojcu, �Wiadomości� 1958, nr 21, s. 1; Róża Ro-
stworowska, Uwagi i myśli o Karolu, �Wiadomości� 1959, nr 15, s. 1; Z. Leśniodorski, 
Wspomnienia i zapiski, Kraków 1959, s. 27 i nast.; J. Kłossowicz, Polscy ekspresjoniści, 
�Dialog� 1960, nr 7, s. 112�125; Jan Rostworowski, Życiorys na żądanie, �Wiadomości� 
1962, nr 14; Z. Grabowski, Dwa oblicza Karola Huberta, �Wiadomości� 1962, nr 42, s. 5; A. 
Waśkowski, Twórca Judasza z Kariothu w 25 rocznicę śmierci, �Za i przeciw� 1962, nr 52, s. 
17; L. Eustachiewicz, Karol Hubert Rostworowski po 25 latach, �Kierunki� 1963, nr 11, s. 1, 
6; W. Sadkowski, Literatura katolicka w Polsce, Warszawa 1963, s. 16, 43�48; W. Zechenter, 
Karol Hubert Rostworowski (w 25 rocznicę śmierci), �Słowo Powszechne� 1963, nr 58, s. 4; 
Słownik współczesnych pisarzy polskich, opr. zesp. pod red. E. Korzeniowskiej, t. III, War-
szawa 1964, s. 36�47; Słownik muzyków polskich, t. II, pod red. J. Chomińskiego, Kraków 
1964, s. 151 � błędnie zaliczone utwory muzyczne autorstwa Karola Rostworowskiego syna 
Romana na rzecz Karola Huberta Rostworowskiego; S. Kozicki, Historia Ligi Narodowej, 
Londyn 1964, s. 582; J. Goślicki, Rostworowski � portret autora dramatycznego. Z proble-
mów literatury polskiej XX wieku. Księga zbiorowa, t. 1, Warszawa 1965, s. 427�454; L. H. 
Morstin, Karol Hubert Rostworowski i Albert Camus, [w:] Z niejednej szuflady, Warszawa 
1967, s. 86�116; Rostworowski i niepodległość, �Tygodnik Powszechny� 1967, nr 10, 4 
(w tym list K. H. Rostworowskiego do żony); J. Krzyżanowski, �Niespodzianka� czyli nie-
zwykła kariera podania mazowieckiego, �Literatura Ludowa� R. 11, 1967/68, nr 4�6. s. 194; 
J. Starnawski, �O Kaliguli� K. H. Rostworowskiego, Łódź 1968; T. Kudliński, Młodości 
mojej stolica, Warszawa 1970, s. 62 i nast.; H. Dolata, Zapomniany Karol Hubert, [w:] Nasza 
Scena �Program Teatru Nowego w Łodzi z sezonu 1971/72 poświęconego inscenizacji �Ju-
dasza z Kariothu� w reżyserii Andrzeja Przybylskiego; Z. Grzegorski, Początki dramatopi-
sarstwa Karola Huberta Rostworowskiego, �Biuletyn Polonistyczny � � kwartalnik wyd. 
przez Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1973, 47:31�3; W. Zechenter, �Niespo-
dzianka� i �Dzieci dobrego Boga�, �Życie Literackie� 1973, 39:13; M. Rawińska, Dramat. 
Kontynuacje Młodej Polski w kręgu oddziaływania ekspresjonizmu, [w:] Literatura polska t. 
I, Warszawa 1975, s. 685�699; K. Koźniewski, Historia co tydzień, Warszawa 1976, s. 38 i nast.; 
R. Jakubczuk, Histoire folklotrique d� un fait divers. Source propable du malentendu du Ca-
mus et �Niespodzianka� de Rostworowski, �Acta Universitatis Polackianae Olomucensis�, 
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Facultatas Philosophica, Philologia 76; J. Stradecki, W kręgu Skamandrytów, Warszawa 
1977, s. 88 i nast.; T. Chylińska, Niedoszłe dzieło Karola Huberta Rostworowskiego i Karola 
Szymanowskiego, �Tygodnik Powszechny� 1977, nr 45 s. 4; Z. Mycielski, O twórczości Ka-
rola Huberta Rostworowskiego (w setną rocznicę urodzin), ibidem; R. Rostworowska, Zapi-
ski o Karolu. Rok 1938 i rok 1948, ibidem; T. Kudliński, �Rostwór�, �Kierunki� 1977, nr 12, 
s. 6�7; J. Małgorzewski, Karol Hubert Rostworowski, �Słowo Powszechne� z 5 XII 1977; A. 
Ochalski, Niespodzianki Karola Huberta, �Media i Życie� 1978; Spektator, �Niespodzian-
ka� Karola Huberta Rostworowskiego (i Jana Świderskiego), �Zorza� z 24 III 1978; J. Mał-
gorzewski, Karol Hubert Rostworowski, �Zorza� z 24 III 1978; Historia prasy polskiej, pod. 
red. Jerzego Łojka, Warszawa 1980, s. 56, 186; Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski. Geneza 
i działalność społeczno-polityczna w latach 1926�1933, Poznań 1980, s. 13, 22, 89; A. Pacz-
kowski, Prasa polska w latach 1918�1939,Warszawa 1980, s. 56, 186; Słownik dziennikarzy 
polskich 1661�1945, pod red. W. Zuchniewicza, Warszawa, Prasa Polska 1981�1984; T. 
Krzemień, Karol Hubert Rostworowski �Judasz z Kariotu� (reżyseria Tadeusza Lisa w TV), 
�Kultura� 1981, nr 17, s. 12; S. Jakóbczyk, Les malentendes de Caligula Albert Camus et 
Karol Hubert Rostworowski, �Studia Romanica Poznaniensia� Poznań 1983, vol 9, s. 49�59; 
G. Matuszek, Ekspresjonistyczne misterium rewolucji, �Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Prace Historyczno-Literackie�, Kraków 1984, z. 53; E. M. Rostworowski, 
Popioły i korzenie, Kraków 1985, s. 5 i nast., głównie 415�520; E. Rzewuska, Polski dramat 
ekspresjonistyczny wobec konwencji gatunkowych, Lublin 1988; J. Bartyzel, Dyskretny urok 
socjologizmu (Z dziejów recepcji krytycznej �Judasza z Kariotu� Karola Huberta Rostwo-
rowskiego), �Polityka Polska� 1989, nr 14 (20 VIII), s. 126�135; S. Brzozowski, Polacy na 
studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech w XIX i XX wieku, Wrocław�Warszawa 
1989, s. 121, 196; J. Popiel, Rostworowski Karol Hubert, PSB, t. 32, s. 213-221; L. Eusta-
chiewicz, Dwudziestolecie 1919�1939, Warszawa 1990, s. 25, 135, 140�143; J. Popiel, Sztu-
ka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego, Wrocław 1990, Dramat i teatr religijny 
w Polsce, red. I. Sławińska i W. Kaczmarek, Lublin 1991, s. 270 i nast.; B. Wierszyło, Judasz 
z Kariothu Rostworowskiego, Uniwersytet w Nancy 1993; Leksykon polskich pisarzy współ-
czesnych pod red. Piotra Kuncewicza, t. II, Warszawa 1995, s. 172�176; H. Sienkiewicz, 
Listy cz. III, opr. M. Bokszczanin, Warszawa 1996, s. 400, 402, 404, 406, 444; Stanisław 
Rostworowski, Listy z wojny polsko-bolszewickiej, Warszawa 1995, s. 224�225; T. Dworak, 
Karol Hubert Rostworowski. Ludzie Narodowej Demokracji, Warszawa 1996. A. Hutnikie-
wicz, Młoda Polska, Warszawa 1996, s. 247�250, 421, 448; M. Klecel, Rostworowski zapo-
mniany? (rec. pracy T. Dworaka), �Słowo� nr 226 z 22�24 XI 1996; J. Święch, Literatura 
polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997, s. 212, 230, 302; Maria Rostworowska, 
Czas niestracony. Życie i dzieło Xawerego Pusłowskiego, Warszawa 1998, s. 15 i nast.; J. 
Popiel, Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1999; Encyklope-
dia krakowska, red. D. Kaliszewicz, Warszawa�Kraków 2000; J. Kwiatkowski, Dwudziesto-
lecie międzywojenne, Warszawa 2000, s. 394�396, 415�416, 529; J. Rutkowski, Dramat eks-
pres jonizująco-postmłodopolski, [w:] Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000, s. 
396; John Grossner, Edward Quinn, The reader�s. Encyclopedia of word drama, FNAC 2002, 
s. 670; S. Piasecki, Współcześni Rostworowskiego, �Prosto z mostu�. Wybór publicystyki li-
terackiej, opr. M. Urbanowski, Warszawa 2003, s. 331�332; S.J. Rostworowski, Karol Hu-
bert Rostworowski � dramaturg i wizjoner, �Pro Fide, Rege et Lege� 2006, nr 2, s. 37�44; 
Komball King, Western drama through the ages, 2007, s. 227; Marcel Comis-Pope, John 
Neubauer, History of the literatury cultures of Est-Central Europe, FNAC 2007, s. 197; P. 
Czartoryski-Sziler, Wyjątkowy dramaturg, �Nasz Dziennik� z 4 II 2008; A. Strycka, Litera-
tura i nacjonalizm. O �Antychryście� Karola Huberta Rostworowskiego, �Arcana� 2009, nr 
4/88, s. 155�167; M. J. Minakowski. Elita wileńska. Elita Rzeczypospolitej, t. II., Kraków 
2011, s. 880; B. Janik, S. J. Rostworowski, Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry, Gębice, 
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Pępowo 2011, s. 191 i nast.; M. M. Drozdowski, Juliusz Poniatowski (1886-1975),Warszawa 
2012, s.220. 
INNE: J. Twaróg, Pamięci Karola Huberta Rostworowskiego (1877�1938). Płonąca dusza, 
[w:] Wszechpolak � Kultura narodu. Internet; Jubileusze � jubileusz Karola Huberta Rostwo-
rowskiego z Solskim w Teatrze Słowackiego (zdjęcie), internet.

RÓŻA z CHOŚCIAK-POPIELÓW ROSTWOROWSKA (Rózia) h. Sulima, ur. 1887, 
córka Jana i Jadwigi z hr. Dunin-Borkowskich h. Łabędź, żona Karola. 

Jej ojciec, drugi z rzędu syn Pawła Popiela i Emilii z Sołtyków, był dy-
plomowanym oficerem inżynierii, uczestniczył w kampanii austriacko-wło-
skiej, służył w wojsku państwa papieskiego, brał udział w powstaniu stycz-
niowym. Gdy później osiadł na gospodarstwie w Wójczy, rozwinął hodowlę 
koni i bydła, działał w Towarzystwie Rolniczym w Kielcach. Dzieciństwo 
Róży związane było właśnie z Wójczą, leżącą między Nowym Korczynem 
a Pacanowem, jednocześnie nieopodal Czarków na Kielecczyźnie. W Wój-
czy był niewielki dworek, położony nad stawami i zatopiony wśród rombów 
kwiatów i pnących się winorośli. Rózia była najmłodszym dzieckiem swoich 
rodziców. Miała siostrę Teresę i brata Michała. Naturalnie pierwsze nauki 
odbierała w domu. Potem lata 1901�1904 spędziła w Dreźnie, w zakładzie 
dla panien w Stificie, pozostającym pod protektoratem saskiej rodziny kró-
lewskiej. Zakład ten powstał wówczas, gdy panujący w Saksonii Wettino-
wie, obejmując tron polski, przeszli na katolicyzm. Z początkiem XX wieku 
zakład miał formułę wychowawczą katolicko-kosmopolityczną. Był otwarty 
dla młodzieży żeńskiej bardzo różnych narodowości. W Stificie uczyła się 
nawet księżniczka syjamska. Ogromna większość panien pochodziła natural-
nie z Europy, głównie z Niemiec, z ziem polskich, z Francji i Anglii. 

Po powrocie do Polski Rózia uzupełniała nauki w Szkole Gospodarczej 
w Chyliczkach, gdzie zapewne zdobyła prostą, a potrzebną umiejętność go-
towania. Po ukończeniu szkół, około 1908 osiadła w swym rodzinnym domu 
w Wójczy. Zarządzał nim brat Michał, od 1912 żonaty z Jadwigą z Mańkow-
skich. Panny, to znaczy Rózia i jej siostra Teresa, często odwiedzały Czar-
kowy, dom Pusłowskich, w którym w tym czasie rezydował Karol Hubert 
Rostworowski. Znajomość zatem była bliska i od lat, ale nie rokowała przez 
długi czas związku małżeńskiego. Inicjatywa Karola ubiegania się o rękę 
Róży Popiel nastąpiła wówczas, gdy Czarkowy leżały już w gruzach. Począt-
kowo dostał on kosza, przeciwnikiem tego związku był Michał Popiel, który 
oceniał Karola jako człowieka chorego i niezdolnego do utrzymania rodziny. 
Inne stanowisko zajęła jego żona Jadwiga, która inicjatywę Karola Huberta 
na tyle poparła, że 3 VIII 1918 doszło do ślubu. Rózia zaraz po ślubie prze-
chodziła kryzys zdrowotny i była zmuszona wyjechać do sanatorium. Gdy 
wróciła i osiedliła się z mężem w Krakowie przy ul. Św. Jana 20, w ciągu 
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czterech lat stała się matką trzech 
synów. Pracy zawodowej poza do-
mem naturalnie nie podejmowała. 
Karol był jej wdzięczny za to, że 
stworzyła mu dom własny i przy-
stań życiową, po trudnych latach 
tułaczych.

Róża miała zainteresowania 
malarskie, znała się na wystroju 
mebli, współuczestniczyła w pracy 
pisarskiej męża. Była osobą inteli-
gentną, oczytaną, z poczuciem hu-
moru zabarwionego dawką ironii, 
a jednocześnie wyrozumiałą, przy-
jazną ludziom, gościnną i dobrą. 
Zacznijmy od dobroci. Syn Jan 
wspomina, że jego i jego braci co 
tydzień wypędzała matka z domu, 
by odwiedzali biednych miasta 
Krakowa. Tak starała się wycho-
wać synów. Z początkiem II wojny 
światowej ewakuowała się z trze-
ma synami i całą grupą członków 

rodziny Popielów na południowy 
wschód Polski. Ostatecznie Rosja-

nie zastali ją we Lwowie. Udało się jej jednak spod okupacji sowieckiej po-
wrócić do Krakowa. W latach rządów niemieckich w Krakowie ujawniła się 
cała dobroć jej serca. Część domu na Salwatorze została zajęta przez Niemców. 
Niemniej do pozostawionej jej części willi na Gontynie garnęło się wielu ludzi. 
�U Cioci Rózi� zatrzymywała się Zofia Rostworowska, przybywająca do sto-
licy Generalnego Gubernatorstwa wpierw by odebrać listy od męża z Rumunii 
przychodzące na adres Rózi, potem by czynić starania o zwolnienie swego syna 
Ludwika z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. U niej pozostawiała swoje 
rzeczy, które w tułaczej wędrówce nie miała gdzie trzymać. 

Przysłowiowe było tu pozostawione na Salwatorze do przechowania 
futro karakułowe. Zofia Rostworowska, przebywająca w sierpniu 1943 r. 
w Sancygniowie pod Miechowem u państwa Deskurów, pewnego dnia od 
Rózi otrzymała list zaczynający się słowami: Muszę ci się przyznać do okrop-
nej rzeczy � twoje futro karakułowe już nie istnieje. Po prostu zjadły je mole. 
Dla wysiedlonej kuzynki była to strata niemała. Rózia chciała jej rekompen-
sować stratę darem jakiegoś futra należącego do jej rodziny. Ale okazało się, 

Róża z Chościak Popielów Rostworowska 
(1887�1971) � absolwentka Zakładu Stificie 

w Dreźnie, żona Karola Huberta.
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że takiego nikt nie posiada. Natomiast dzieliła się z Zuleczką sercem podczas 
jej, zdawać by się mogło, beznadziejnych poszukiwań drogi, którą by można 
wyprowadzić z Oświęcimia uwięzionego tam jej syna. Do Sancygniowa pi-
sała: Tak się strasznie boję, że cały ten Twój przyjazd będzie znów okropnym 
zmęczeniem i jednym wielkim rozczarowaniem. Mimo wszystko może lepiej 
byś przyjechała, bo może będziesz przynajmniej miała wrażenie, że coś dla 
tego biedaka robisz. Ja modlę się, jak umiem, i karmelitanki też zmobilizo-
wałam. Nie ograniczyła się jednak tylko do zwrócenia się do karmelitanek 
krakowskich z prośbą o modlitwy w intencji zwolnienia Ludwika, ale także 
poszukiwała adresów i kontaktów z ludźmi, którzy w sprawie aresztowanego 
mogliby nieść jakąś pomoc. Dzieliła się też z wygnaną z majątku w Poznań-
skiem kuzynką tym, co miała. A więc zakupionym kawałkiem mydła do pra-
nia, którego w czasach okupacji nie można było dostać. Dla przebywającej na 
wsi kuzynki dokonywała wszelkich możliwych zakupów. W grę wchodziły 
skórki dla przedłużenia futerka córeczki Mysi, naprawa zegarka, zakup noc-
nika. Sprawunki te zabierał do Sancygniowa, bywający w Krakowie dość 
często, pan Andrzej Deskur, który wydawało się, że do usług tego typu całko-
wicie, nie nadaje. A jednak dobroć jego serca zwyciężała. 

Źródłem dochodów Róży w czasach okupacji było wynajmowanie części 
mieszkania panu Sicińskiemu, który jednak ożenił się z panną Gałuszkówną 
i opuścił wynajmowany pokój. W rezultacie stał wolny pokój. Z końcem woj-
ny w domu Rostworowskiej na Salwatorze znalazł gościnę kuzyn jej męża 
Stefan Rostworowski, a później jeszcze jego matka Teresa z Fudakowskich.

Róża latem wyjeżdżała do Wójczy lub Czarkowach pod Kraków. Pew-
nego roku latem mieszkała w Czarkowach w oficynie dawnego pałacu Pu-
słowskich. Wieczorem do domu tego wpadli bandyci, sterroryzowali zebraną 
rodzinę Rostworowskich, Róży odebrali pamiątkowy zegarek. Zdarzenie to 
wywołało u niej wstrząs nerwowy, który spowodował stały uszczerbek zdro-
wia. W życiu Róży Rostworowskiej jej związek małżeński trwał tylko19 lat. 
Potem pozostały jej jeszcze 34 lata życia jako matrony rodu, ale wdowy. Bar-
dzo żywo reagowała na wszystkie bolączki rodzinne. Niemałym wstrząsem 
psychicznym była dla niej śmierć w sierpniu 1953 jej brata Michała, który po 
utracie majątku w Wójczy zamieszkał na Salwatorze. Wkrótce po jego śmier-
ci, pod opieką syna Marka, odbyła pielgrzymkę do Częstochowy. Później już 
w zasadzie nigdzie nie podróżowała. 

W 1959 w jej domu przy ul. Gontyny 10 odbyło się spotkanie Rostworow-
skich, spoza Krakowa przybyli tylko Zosia Łosiowa i ojciec Tomasz. W jed-
nym z listów dał on charakterystykę stanu zdrowia Róży Rostworowskiej, pi-
sząc: Ciocia Rózia bardzo słabo się czuje. Nerwy odmawiają posłuszeństwa, 
tak że obawialiśmy się, że nie będzie mogła w ogóle wziąć udziału, ale wstała, 
na Mszy św. wprawdzie nie była, ale przed śniadaniem wszyscy poszliśmy do 
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Jej pokoju, a raczej do tego, który zajmowała Mamusia, a obecnie Marko-
wie. Ciocia zaś mieszka w salonie z werandą, który oddała do dyspozycji na 
śniadanie. Z Ciocią wszyscy się przywitali, z każdym zamieniała parę ser-
decznych słów... Fragment ten daje obraz autorytetu, jakim Róża z Popielów 
Rostworowska cieszyła się w rodzinie. Ale także obraz jej bardzo powolnego 
rozstawania się ze światem. 21 stycznia tego samego roku pisała do Zofii Ro-
stworowskiej: Mój Bożę! Ja jednego �Zdrowaś� nie jestem w stanie z uwagą 
odmówić. W ogóle modlę się b. mało a i to mało zupełnie bezmyślnie, tak że 
często przed pacierzem robię krzyżyk na ustach, aby Pan Bóg tą modlitwę ust 
moich przyjął, skoro ani serce, ani głowa za nią nie podąża.

Mimo tego rozchwiania psychicznego w sposób bardzo konkretny śledzi-
ła losy swoich synów. Po 1956 zaczęli oni podróżować po Europie, to znaczy 
Matyś i Marek. Natomiast przebywający w Anglii Jaś mógł matce nadsyłać 
swoje utwory poetyckie. Karolowa Hubertowa, bo tak o niej bardzo często 
mówiono, mogła teraz w korespondencji komentować wiersze swego syna. 6 
VII 1964 pisała: Jego najnowszych wierszy zupełnie nie rozumiem. To zupeł-
ne przeciwieństwo do Karola (...) Pierwsze, młodzieńcze wiersze Karola były 
tak zawiłe, że Karol twierdził przy końcu życia, że już ich nie bardzo rozumie, 
za to ostatnie były proste i zrozumiałe. Mimo, że stała się teraz pewnego 
typu �krytykiem literackim�, to jednak proces jej rozstawania się ze światem 
postępował. W lipcu 1964 pisała: tylko okropnie słaba jestem i bez apetytu. 
W innym znów liście z października tego roku donosiła swej kuzynce Zuli 
Rostworowskiej: Z domu się też wcale nie ruszam, tak że już nawet nie pa-
miętam jak Kraków wygląda. Ale w innym znów liście, późniejszym, z 18 
X 19164 donosiła: Dochodzę zwykle do takiej ławeczki, skąd już widać cały 
Kraków z Panną Marią w letniej mgiełce, z drugiej strony bliski Kopiec, na 
pierwszym planie błonie, z mnóstwem pasących się krów. Trochę z boku stoi 
tam taka mała krzywa wierzbka, zawsze poruszająca listkami (bo na alei za-
wsze jest trochę wiatru) i patrząc na nią przypomina mi ię zwrotka: �Ta jedna 
nędzna drzewina, nie trzeba dębów tysięcy, z szeptem się ku mnie nagina: 
�Jest Bóg. I czegóż ci więcej?� � Nie wiem, czy Kasprowicz był już stary 
pisząc to, ale może to głównie dla starych pociecha, może młodym �szept 
drzewiny� nie wystarcza i czegoś więcej im trzeba. Tak pisała Karolowa Hu-
bertowa, wolno zmierzając do swego kresu. Zachował się jej portret zrobiony 
przez Józefa Mehoffera. Zmarła na wylew krwi do mózgu 2 XI 1971 w Kra-
kowie i pochowana została na cmentarzu Salwatorskim.

Bibliografia: Kilka uwag o Karolu.. (mps), op.cit.; Przyjaciele Karola, wspomnie-
nia, archiwum Rostworowskich w Rybnej � rks; Rzecz się miała nieco inaczej. List 
do Redakcji, �Kierunki� 1958, nr 44, s. 6�7; Uwagi i myśli o Karolu, �Wiadomości� 
1959, nr 15, s. 1; Zapiski o Karolu. Rok 1938 i rok 1948, �Tygodnik Powszechny� 
1977, nr 45, s. 5.
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ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Róży Rostworowskiej do Zofii Rostworowskiej z lat 1941�1965; 
list o. Tomasza Rostworowskiego do Teresy Rostworowskiej z 1959; list Mateusza Rostwo-
rowskiego do Stefana M. Rostworowskiego z 3 XI 1971, zaczynający się słowami: Pragnę 
Ci donieść, że wczoraj umarła moja Matka..;
PUBLIKACJE: T. Kudliński, Młodości mojej stolica, Warszawa 1970, s. 282, 302; P. Popiel, 
Rodzina Popielów, op.cit., s. 75�78; S. Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, 
s. 185 i nast.; E.M. Rostworowski. Popioły i korzenie, op.cit., s. 278 i nast.; T. Dworak, Ka-
rol Hubert Rostworowski, op.cit., s. 185, M. Rostworowska, Czas nie stracony, op.cit., s. 80 
i nast.; o. T. Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 141 i inne; B. Janik, S. J. 
Rostworowski, Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry, Gębice, Pępowo 2011, s. 410, 413,, 
424, 445.

PIOTR NIKODEM Jerzy Marceli, ur. 15 IX 1879 w Rybnej, najmłodszy syn 
Joachima i Heleny z Moszyńskich, ziemianin. 

Początkowo uczył się w domu i w 1890 zdawał z tych nauk pierwszy 
egzamin. Od września 1892 uczęszczał do Gimnazjum św. Anny w Krako-
wie. Do I Komunii św. przystąpił 19 VIII 1893 w Rybnej. Ostatecznie maturę 
zdał w lipcu 1900 w szkole rolniczej w Czernichowie. Już wcześniej, bo te-
stamentem z dnia 1 VI 1900 jego matka, pani Helena, uczyniła go general-
nym spadkobiercą swych posiadłości, a konkretnie Rybnej. Później odpierał 
zarzuty brata Jerzego, wyjaśniając, iż nie miał wpływu na treść testamentu 
matki, bo gdy Helena go pisała, przebywał jeszcze w Czernichowie. Mając 
uwłaszczenie nie podjął jednak zarządu Rybnej i szukał jakby własnej pozy-
cji zawodowej, podejmując pracę administratora w majątku Jana Władysława 
Zamoyskiego. Uważał, że stan posiadłości matki jest nadzwyczaj kiepski. 
W liście do brata Izia pisał: Osobiście, z Rybnej nigdy nie spodziewałem się 
więcej jak zero, jednak biorąc w rachubę słowa Mamy, postępowanie swe 
przez szereg lat długich odpowiednio naginałem. Lata te kosztują i czas, któ-
rego nikt mi nie zwróci, a nadto gotówkę grubą. Kłopotliwa sprawa wynikała 
także z obowiązku finansowania brata Karola przebywającego w Niemczech 
na studiach, któremu Piotr przyznał mu 1200 zł. reńskich rocznie. 

Piotr niewątpliwie musiał być silną indywidualnością. W sprawie zaanga-
żowania w majątkach Zamoyskiego prowadził korespondencję już w paździer-
niku 1900, a 9 listopada tegoż roku udał się do Sokołowa w Rzeszowskiem, 
gdzie został zatrudniony w Zarządzie Dóbr Hrabiego Jana Zamoyskiego. 
Wynika z tego, że pracę na odpowiedzialnym stanowisku podejmował mając 
21 lat. Wiadomo, że już w styczniu 1902 podpisywał czeki i weksle dóbr 
sokołowskich. W niedługim czasie Zamoyski dał mu pełnomocnictwo gene-
ralne. Odnośny dokument wydany przez Zamoyskiego stwierdzał, że mianuje 
Piotra hr. Rostworowskiego pełnomocnikiem moim i moich spadkobierców, 
nadając mu ogólną moc i władzę zastępowania mnie we wszystkich sprawach 
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sądowych i pozasądowych, przystępowania i od zaczętych spraw odstępowa-
nia etc.etc Zakres kompetencji, jakie uzyskał Rostworowski był ogromny. 
Siedziba dóbr Zamoyskiego znajdowała się w miejscowości dziś nazywanej 
Sokołowem Małopolskim. Był to przede wszystkim majątek leśny, mający 
liczne folwarki, takie jak Turza, Trzebuska, Nienadówka, Stobiernia i inne. 
Ponadto Zamoyski posiadał Gumniska pod Tarnowem oraz w 1906 dokupił 
posiadłość Vottau pod Wiedniem, w której zamierzał wznieść pałac. Hrabia 
Zamoyski życie swe pędził poza granicami kraju. Podróże swe rozpoczął od 
Odessy, potem wędrował przez Korfu, Ateny do Egiptu. Przebywał w Rzymie, 
Palermo, Nicei, czasem w Warszawie, a główną swą siedzibę miał w Hotelu 
Imperial w Wiedniu. Do Sokołowa przyjeżdżał w październiku i listopadzie 
na polowania. Prezentował typ arystokraty nie mającego żadnych zaintere-
sowań dla swych posiadłości w Polsce i zużywającego czas i pieniądze na 
nieustanne wędrówki po całym ówcześnie dostępnym świecie w poszukiwa-
niu atrakcji i rozrywek, rzekomo z zamiarem ratowania swego stanu zdrowia. 
Głównym obowiązkiem Rostworowskiego było przesyłanie zwierzchnikowi 
na wyznaczane telegraficznie adresy co miesiąc kwoty 500 koron, jakie hra-
bia zużywał na swoje potrzeby. Ale istniały też inne wyznaczane Piotrowi 
obowiązki, jak reprezentowanie Zamoyskiego na uroczystościach rodzinnych 
mniej znaczących osób, uzgadnianie z biskupem zmiany księży proboszczów 
osadzanych przez kolatora, organizowanie polowań, a przede wszystkim pro-
wadzenie ogromnego obszaru spraw finansowych dóbr należących do hra-
biego. Polityka właściciela zmierzała do tego, aby dobra leśne wysprzedać 
i nabyć inne w pobliżu Wiednia. W 1906 Rostworowski doprowadził do tego, 
że Wiener, zapewne Austriak, nabył za 880.000 koron drzewostan w Turzej 
i Nienadówce. Z leśnych dóbr sokołowskich pozostały wówczas niewielkie 
folwarki w Trzebusce i Stobiernej. 

Ten rok w życiu Piotra miał duże znaczenie, 29 stycznia oświadczył się 
o rękę panny Zofii hrabianki Krasickiej z Bachórca, a 5 VI 1906 w tymże Ba-
chórcu, powiat Przemyśl, w głównej rezydencji linii Krasickich na Dubiecku, 
odbył się jego ślub. Małżeństwo z bogatą panną stawiało go w przedsionku 
najwyższych sfer arystokratycznych ówczesnej Galicji. W korespondencji 
jego zwierzchnik Zamoyski nazywał go zawsze panem Hrabią, natomiast 
o jego żonie, z którą był spokrewniony, pisał Zosia. Piotr w wianie od rodzi-
ców panny młodej otrzymał intratny majątek leśny Dobra pod Limanową. 
Czas tych powodzeń być może zmienił jego osobowość na tyle, że później 
trudno mu było znaleźć porozumienie z braćmi, których loty z ówczesnej 
perspektywy wydawały się znacznie niższe. W Rybnej przebywał, ale tylko 
okazjonalnie, gdyż rzeczywistą jego siedzibą był Sokołów. A ponadto na we-
zwania Zamoyskiego odbywał liczne podróże do Rzymu, Palermo i najczęś-
ciej do Wiednia. Stał się człowiekiem, który miał dużą pozycję zawodową, 
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osiągniętą w zawrotnym tempie. Gospodarzenie w Rybnej w tym czasie nie 
było dla niego żadną perspektywą życiową. 

Po 1906 prowadził dalsze rokowania w sprawie sprzedaży pozostałej 
części dóbr sokołowskich. Początkowo miał za nie otrzymać 600.000 koron, 
potem cena spadła do 500.000 koron. Jednakże Rostworowski zaangażował 
do współpracy Żyda Wilhelma Baua, którego już poprzednio wykorzystywał 
do zarządu dóbr Dobra. Od Zamoyskiego w Palermo uzyskał dokument czy-
niący Baua drugim plenipotentem. Zapisał wtedy: przekonałem się dowodnie 
o nieuzasadnieniu antysemityzmu w interesach (...), oswoiłem się z faktem 
niepogardzania żydem w tych sprawach. Zaangażowany Bau dokonał prze-
ceny majętności Sokołów i uzyskał z jej sprzedaży podwójną w stosunku do 
poprzednio oferowanej � cenę 1.270.000 koron. Transakcja ta, która wyda-
wała się być ogromnym sukcesem, w skutkach swych nie okazała się szczęś-
liwa. Zamoyski był jakby rozgoryczony sprzedażą Sokołowa. Poprzednio już 
zaznaczał, że wszelkie transakcje chce dokonywać bez pośrednictwa Żydów 
i adwokatów. W 1908 oświadczył, że Bauowi nie dawał żadnego pełnomoc-
nictwa, a jeżeli podpisał, to tekst niemiecki, którego nie rozumiał. Hrabia 
twierdził, że co najwyżej Rostworowski go substytuował, ale on sam Baua 
pełnomocnikiem swoim nie czynił. Sprawa Baua była jedną z zaogniających 
konflikt między Zamoyskim i Rostworowskim. Do kulminacyjnego momen-
tu doszło 30 IX 1908 w Wiedniu, dokąd Rostworowski został przez swego 
zwierzchnika wezwany. Piotr uważał, że Zamoyski uległ głębokiej degene-
racji psychicznej wskutek używania morfiny bez kontroli lekarza. Odnosił 
wrażenie, że obecny rezydent wiedeński kręci i kłamie, co dla niego samego 
stanowi poważne zagrożenie. Rostworowski spisał bowiem osiem wypad-
ków, w których Zamoyski zażądał uwięzienia osoby, z którą poprzednio po-
zostawał w przyjaznych stosunkach. Jednym z przytoczonych przypadków 
był zamiar uwięzienia rzeźbiarza Lowenthala z Wiednia, który miał wykonać 
dwa �biusty� � rzeźby Zamoyskiego. Zamawiający uważał, że rzeźbiarzowi 
należy się za wykonanie tych �biustów� 300 koron. Tymczasem Lowenthal 
zażądał 3.000 koron i twierdził, że taka była umowa, na co powoływał świad-
ka w osobie brata Zamoyskiego hr. Konstantego. Ówczesny właściciel Soko-
łowa zażądał uwięzienia Lowenthala jako oszusta, a bratu też groził aresztem 
za nadużycia dokonane wobec rządu carskiego podczas przejmowania Ordy-
nacji Zamojskiej. Piotr teraz obawiał się, że i jego Zamoyski będzie chciał 
wtrącić do więzienia, tym bardziej, że wspominał o jakichś łapówkach, jakie 
były dawane, zresztą za generalną zgodą byłego właściciela Sokołowa. 

Postraszony Rostworowski szukał pośrednictwa w zażegnaniu konfliktu 
u Jana Floriana Zamoyskiego z Trzebienia, Andrzeja Lubomirskiego oraz in-
nych arystokratów. Rostworowski zabiegał o otrzymanie od Jana Władysła-
wa Zamoyskiego zupełnego absolutorium bez jakiegokolwiek ograniczenia, 
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ale zapewne takowego nie uzyskał, co mogło rzucać na jego osobę złe świat-
ło i komplikować jego dalszą karierę zawodową. Co prawda z dokumentów 
wynika, że Zamoyski żadnych konkretnych zarzutów finansowych mu nie 
stawiał. Niemniej rozejście się z końcem 1908 z tym bogatym zwierzchni-
kiem w poważnym stopniu zmieniało status społeczny Piotra. Tym bardziej, 
że już z początkiem 1906 stało się oczywiste, że Rybna musi być rozparce-
lowana, by pokryć ciążące na hipotece długi. 28 IV 1906 wydzielono resz-
tówkę z dworkiem i resztę oddano Bankowi Ziemskiemu, by prowadził par-
celację. Decyzję tę podejmowała Helena Rostworowska, gdyż Piotr, mimo 
czynionych przez nią propozycji, zarządu Rybnej nie objął. Za zgodą matki 
pieniądze z pierwszej raty wysprzedaży Rybnej, w kwocie 57.000 k., zasiliły 
kapitał Dobrej, gdyż liczono, że przyniesie to korzystny procent. W latach 
następnych z parcelacji wpłynęło jeszcze 15.000 k, tak że ostatecznie przy-
niosła ona 72.000 k. brutto. Na tle tego dość korzystnego obrotu sprawy Piotr 
pisał do swego brata Jerzego: Wtenczas to poczuwałem się, poczuwam i będę 
poczuwał do przeprowadzenia spłat w ramach spadku rozliczonego na pod-
stawie najlepszej mojej wiedzy. Zaznaczał jednak, że zmarła matka nie ob-
ciążała go obowiązkiem dokonania spłat wobec braci. Zachował się jego list 
z 20 VIII 1909, pisany do brata Karola Huberta, pełen wyrzutów czynionych 
mu, że wciąż, będąc w Krakowie, wymawiał się od spotkań, że kierował się 
antypatią do jego żony Zofii z Krasickich, i że w ogóle on Piotr nie zamierzał 
dziedziczyć Rybnej, ale został do tego okolicznościami zmuszony. Cały wy-
wód Piotra charakteryzuje człowieka umiejącego włos rozczepiać na czwo-
ro, jego ataki wobec brata zdradzają małostkowość. Piotr natomiast okazał 
inne pasje, stał się zapaleńcem motoryzacji. Zakupił samochód firmy Bayard 
i odbywał nim przejazdy na Riwierę francuską. W ówczesnych czasach po-
siadanie i użytkowanie samochodu było rzeczą wielce kosztowną. Piotr starał 
się również przekształcić resztówkę Rybnej w rezydencję wielkopańską, co 
nie było łatwe, gdyż park był niewielki, a dworek parterowy. Koszty swoich 
aspiracji na razie pokrywał z wysprzedaży lasów limanowskich. 

O Dobrej pisał, że był to: interes znakomity, który z własnej winy z ła-
twowierności popsułem. Prawdopodobnie poszedł na jakąś dużą transakcję, 
która doprowadziła do krachu. Rezultatem było to, że już w październiku 
1910 owe dobra limanowskie musiały być sprzedane. Co więcej przy stracie 
100.000 k. z funduszów żony Zofii, które nieskutecznie zostały użyte dla 
ratowania interesu. Mimo tego krachu Piotr zapewniał brata, że intencją jego 
jest dążenie do wyrównania działów. 24 II 1911 pomiędzy braćmi Piotrem 
i Jerzym odbyła się rozmowa trwająca od godziny 7 do 11.30 w nocy, która 
doprowadziła do tego, że Jerzy zrezygnował z występowania do sądu, nato-
miast Piotr zobowiązał się do dokonania spłat, których wysokość określił już 
w swej korespondencji z 1910. Zaufania jednak pomiędzy braćmi nie było. 
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Piotr w liście z 25 II 1911, zatytułowanym: Kochany Iziu prosił, aby listy 
pisane przeze mnie odczytywane były tak jak są pisane, bez dopatrywania 
się w każdym słowie lekceważenia, zbywania, wykręcania. Sprawa Rybnej 
położyła się cieniem w stosunkach pomiędzy Jerzym a Piotrem, a później 
także Karolem Hubertem i Piotrem, tak iż pomiędzy rodzinami, które zało-
żyli obaj bracia nie utrzymywano żadnych stosunków. Wymowna może tu 
być wzmianka zawarta w liście ciotecznego brata Ksawerego Pusłowskiego, 
pisanym z Czarków 4 XI 1911, w którym zwracał się on do Piotra takimi oto 
słowami: odpisuję Ci z głębokim smutkiem, nie chcąc ze względu na chwilę 
poznawać powodów, które wykopały taką przepaść między Tobą i całą Twoją 
rodziną. Stan tego rozdwojenia pomiędzy Piotrem i jego braćmi pozostał już 
czynnikiem trwałym.

Po sprzedaży Dobrej Piotr czuł się zobowiązany do tego, aby: na każdym 
punkcie domowych wydatków oszczędzać i w ten sposób � jak pisał � reduko-
wać wydatki mojej żony, z której funduszów obecnie wyłącznie żyję. Byłemu 
właścicielowi Dobrej nawet adwokat doradzał, aby przy obecnym stanie ner-
wów: nie wdawał się w żaden interes większy, gdyż skutki tego byłyby za-
pewne opłakane. Państwu Rostworowskim nie pozostawało zatem nic innego 
jak tylko skromnie zamieszkiwać w rybneńskiej resztówce. I tak to trwało 
do sierpnia 1914, kiedy wybuchła I wojna światowa. W tym dziejowym mo-
mencie Piotr miał kłopoty zdrowotne � miał 21 cięć na nodze i pozakładane 
dreny. Był unieruchomiony w związku z poważnym urazem nóg. Niewyklu-
czone, że stał się ofiarą wypadku samochodowego. W każdym razie, kiedy 
już we wrześniu 1914, w obawie przed nadejściem wojsk rosyjskich, ludzie 
zamożni ewakuowali się do Austrii, on zalegał w lecznicy w Krakowie. Żona 
wysłała dzieci wcześniej do Baden. Rostworowscy w tym bezpiecznym, acz 
wykwintnym i drogim Baden znaleźli się dopiero w styczniu 1915. Trzymali 
się Izabeli, żony Augusta Krasickiego, szwagra Piotra i wspólnie z nią wy-
najmowali willę przy Germerstrasse 48. Koszt tej siedziby zapewne nie był 
najmniejszy. Gdy tylko front się przesunął ponownie na wschód, Rostworow-
scy wrócili w kwietniu 1915 do Rybnej. Stan chorych nóg Piotra poprawił się, 
choć jeszcze chodził o laskach. Rostworowscy rok spędzili w Rybnej, gdzie 
za bogato im nie było, tym bardziej że mieli już czworo dzieci. Jeszcze 8 VI 
1916 w Rybnej zmarła teściowa Piotra, Elżbieta Krasicka, widać zagnana tu 
działaniami wojennymi rozgrywającymi się we Wschodniej Galicji. Wkrót-
ce po jej śmierci w tymże 1916 Rostworowscy nabyli od Ledóchowskich 
Niegoszowice, powiat Chrzanów i tam się przenieśli. W 1922 Piotr sprzedał 
resztówkę w Rybnej Annie Jednowskiej. Wysprzedawał też po trochu ziemię 
z folwarku niegoszowickiego, tak że jak w 1944 przyszła realizacja dekretu 
o reformie rolnej, to Niegoszowice nie zostały rozparcelowane i dzięki temu 
uratował się pałac i piękny park. 

Rostworowski-Monografia tom2.ind107   107Rostworowski-Monografia tom2.ind107   107 2013-03-20   15:05:592013-03-20   15:05:59



~ 108 ~

Piotr w późniejszych latach swego życia okazał się człowiekiem dbałym 
o zachowanie pamięci swych dzielnych przodków. Zapisy wspomnieniowe 
czynione przez niego stały się wiele lat później podstawą obrazu, jaki zakre-
ślił o swych protoplastach Emanuel Rostworowski w Popiołach i korzeniach. 
Piotr też w 1925 przekazał mundury ppłk. Stanisława Rostworowskiego do 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Mieszkając w Niegoszowicach, 

Niegoszowice pod Rudawą � posiadłość ziemska należąca do Piotra Rostworowskiego 
(1879�1933) � stan z 2005 r.

[fot. A. Koczanowski].
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interesował się nadal automobilizmem. Był prezesem Krakowskiego Auto-
mobil Klubu oraz członkiem zarządu Klubu Automobilistów Polskich, jeź-
dził niekiedy na jego zebrania do Warszawy. Taką podróż ostatni raz odbył 
w 1930. Franka i Alisię, dzieci swoje, dowoził do sanatoriów w Zakopanem 
samochodem, który sam prowadził. Ale już od 1929 cierpiał na �duszności�, 
zapewne na tle astmatycznym. Uważano, że poprawę zdrowia mogłaby mu 
przenieść zmiana klimatu, ale na podróże zagraniczne już brakło pieniędzy. 
Stan materialny jego rodziny już zbliżał się do granicy biedy. Choremu po-
trzebny był tlen, a kwestią stawało się to za co butlę z tlenem wykupywać. 
Stan zdrowia Piotra stale się pogarszał. Żona prosiła karmelitanki w Krako-
wie, by się modliły w intencji jego ozdrowienia. Córka Alisia w liście z 7 VI 
1932 pisała: Papy zdrowie raz lepiej, raz gorzej. Ale Bogu dziękujemy za to, 
co jest. Kochana, dobra matka Xawera, której medalion Papa ma na sobie, 
wymodliła u Pana Boga, że Papa żyje, bo właściwie było już bardzo niedo-
brze. Najgorsze to to, że biedny Papa nie może się położyć i noce przez to są 
bardzo męczące. Siedzi, oparty głową na stole. Wszystko go boli i spanie w ta-
kich warunkach też bardzo wyczerpuje. Męczarnie te nie trwały już długo, 
gdyż Piotr Rostworowski zmarł w Niegoszowicach 20 XII 1933. Spoczął na 
cmentarzu w Rudawie. Jego żona Zofia odnotowała nastrój panujący podczas 
świat Bożego Narodzenia: Wilia strasznie smutna, bo zawsze z opłatkiem szło 
się do Piotra i tak, jak nam wszystkim, brak nam go strasznie, bo był naszą 
radą we wszystkim (...) Całe życie pomagał mnie i ułatwiał w każdym kierun-
ku, a teraz wszystko na mnie się opiera. Zmarły postawił też dobrą pamięć 
u dzieci. Jeszcze zimą 1936 Alisia w liście z Adampola pisała: Już trzeci rok 
mija, jak od nas odszedł., a brak odczuwa się zawsze ten sam. Pamiętam 
dzień jego śmierci, a tyle wspomnień się z nim łączy od najmłodszych lat. 
Piotr osierocił żonę i pięcioro dzieci, których losy nie były szczęśliwe.
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ZOFIA z SIECINA z Hr. KRASICKICH ROSTWOROWSKA h. Rogala, ur. 3 II 
1878 we Lwowie, córka Ignacego, właściciela Bachórca i Leska (Liska), 
posła na Sejm Krajowy galicyjski oraz Elżbiety z hr. Zamoyskich h. Jelita 
z Różanki, powiat Włodawa, żona Piotra Nikodema. 

Z domu wyniosła dużą kulturę oraz znajomość angielskiego, francuskiego 
i niemieckiego. Jej bratanek Xawery na piśmie oświadczył, że jej posag wy-
niósł 125 tys. dolarów, co stanowiło czwartą część wartości majątku w Lesku. 
Czy oświadczenie to jest pewne, trudno dziś dociec, skoro Xawery nie żyje. 
Lecz wzbudza ono wątpliwości, skoro Zofia jako wiano dostała cenny majątek 
leśny Dobra pod Limanową. Po ślubie zamieszkiwała częściowo w Rybnej, 
częściowo w Sokołowie. I wojnę światową przebyła w trudnych okolicznoś-
ciach. Musiała opiekować się chorym mężem w Krakowie i jednocześnie za-
biegać o ochronę czworga dzieci, które skierowała do Baden, wcześniej zanim 
sama mogła tam przybyć. W okresie wojny wydała też na świat piąte dziecko, 
Andrzeja, urodzonego już w Niegoszowicach. W 1916 zmieniła także siedzibę 
swej rodziny, przenosząc się z Rybnej do Niegoszowic. W drugiej połowie lat 
dwudziestych często przebywała w Zakopanem, opiekując się posłanymi tam 
na kuracje dziećmi Frankiem i Alisią. Była przyzwyczajona do utrzymywania 
stosunków towarzyskich niemal wyłącznie w sferach arystokracji. Pozosta-
ło po niej 177 listów pisanych do bratowej Zofii z Grocholskich Krasickiej 
z Bachórca. W listach tych nie występuje ani jedno nazwisko szlacheckie nie-
arystokratyczne, nie ma tam także wzmianek o Rostworowskich, co świadczy 
o tym, że z rodziną męża do czasu jego śmierci nie utrzymywała żadnych 
stosunków. Natomiast nazwiska Zamoyskich, Radziwiłłów, Potockich, Lubo-
mirskich, Dzieduszyckich, Platerów w tych listach pojawiają się często, tym 
bardziej, że utrzymywała ona żywe, przyjazne stosunki z Radziwiłłami z Balic 
i Potockimi z Krzeszowic oraz z blisko spokrewnionymi Zamoyskimi z Trzebi-
nia. Jednak utrzymywanie stosunków z tymi wysoko postawionymi krewnymi 
utrudniał jej poczynając od czasu kryzysu rolnego brak pieniędzy. Bardzo lu-
biła przebywać w Bachórcu nad Sanem u swego brata Xawerego Krasickiego, 
ale odległość i koszty dojazdu stanowiły przykrą przeszkodę. Jej stosunki ze 
starszym bratem Augustem, właścicielem Leska, były gorsze. W latach trzy-
dziestych spodziewała się otrzymać od niego jakiś spadek z tytułu udziałów 
w Lesku, ale się tego nie doczekała. Nie mogąc podróżować, pisała listy. Poru-
szała w nich określony krąg spraw związanych ze zdrowiem członków rodzi-
ny, przekazywała informacje o zawartych związkach narzeczeńskich, ślubach 
i pogrzebach osób z kręgu towarzyskiego, zamieszczała wzmianki o pogo-
dzie oraz o trudnościach związanych ze zwalnianiem i zatrudnianiem osób ze 
służby. Spraw dotyczących życia narodowego i religijnego nie poruszała. Jeśli 
chodzi o służbę, to po śmierci męża niemal jej nie miała. Przeważnie była jakaś 
jedna kucharka i ogrodnik zatrudniony jedynie na procent od sprzedawanych 
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z ogrodu jarzyn. Nie chciała się zgodzić na to, by jej najmłodsza córka Anu-
sia znalazła jakieś zatrudnienie poza domem, gdyż była niezbędna w pracach 
domowych i gospodarczych w Niegoszowicach. W korespondencji z bratową 
Zofią Krasicką pertraktowała o przysłanie taniego w Bochórcu masła, mąki, 
dziczyzny, nasion buraków, marchwi i pietruszki, które wykorzystywane były 
w ogrodzie. Plon jarzyn sprzedawany był latem w Krakowie, co stanowiło 
źródło dopływu tak niezbędnej gotówki. Pomoc z Bachórca, również odzie-
żowa, miała dla niej i jej dzieci duże znaczenie. Była zmuszona do wprowa-
dzenia skrajnych oszczędności, m.in. w liście z 26 III 1932 wyjaśniała: Teraz 
od nikogo nie odbieram listów i sama nie piszę do nikogo, bo prawdziwie, że 
za droga jest poczta i mało jest do doniesienia. Gdy jej najstarsza córka Alisia 
podjęła pracę, to przysłała matce pieniądze na znaczki pocztowe, bo chciała 
otrzymywać listy z wiadomościami z domu. Jedno ze spotkań swych krew-
nych z okazji pogrzebu rodzinnego tak skomentowała: Wszyscy zakłopotani, 
bo pieniędzy nie mają, a nie byli nigdy do tego przyzwyczajeni. 

Ona też na pewno do biedy nie była przyzwyczajona. W liście z 24 II 1934 
do swej szwagierki pisała: Dziś jedliśmy tylko kaszę na obiad. Dzień moich 
imienin nie mógł być wesoły. O ile w jej korespondencji Rostworowscy przez 
wiele lat byli okryci zasłoną milczenia, tak nagle w 1934 stan ten uległ zmia-
nie. W liście z 7 X 1934 donosiła swej szwagierce, że jej córki spędziły bardzo 
miło czas w Warszawie, bawiąc się i zwiedzając miasto. A przebywały tam na 
koszt Rostworowskich. Z kolei w liście tym jawi się postać prof. Michała Ro-
stworowskiego, który poradził, aby nie sprzedawać Niegoszowic, natomiast 

Zofia z Siecina Krasickich Rostworowska (1879-1965) w otoczeniu swoich dzieci, 
od lewej: Anna, Andrzej, Franek, nad nim Maria (Alisia), Stanisław.
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przeprowadzić remont domu i wynajmować pokoje letnikom, a przede wszyst-
kim założyć cieplarnię i rozwinąć uprawę jarzyn, mających zbyt w Krakowie. 
Prof. Rostworowski zadeklarował się, iż oranżerię wybuduje na własny koszt. 
Na pewno Zofia nie stała się od razu bogaczem, ale Niegoszowic nie sprzedała 
i był to jedyny majątek, który przetrwał nawet reformę rolną wprowadzoną 
przez komunistów i jeszcze po wojnie nadal był w rękach Rostworowskich 
i Sobańskich. Do końca XX wieku duże gospodarstwo ogrodnicze prowadził 
tam wnuk Zofii Antoni Sobański. Wśród tych, którzy znali właścicielkę Nie-
goszowic, zachowało się wspomnienie, że była: rozkoszną osobą z poczuciem 
humoru. Lecz potrafiła też okazywać wolę zdecydowanego czynu. Przyszło jej 
przeżywać II wojnę światową. W Niegoszowicach był skład broni miejscowe-
go oddziału AK. W czasie okupacji w oficynie przechowywała pięciu Żydów. 
Gdy przyszedł do niej oficer SS, mówiąc, że ma informacje, iż Pani Hrabina 
przechowuje Żydów, to powiedziała: Niech pan szuka. Wskazała na oficynę, 
a w międzyczasie ukryła Żydów na strychu w lamusie. Jest i druga relacja zło-
żona przez Krystynę z Romerów Żuk-Skarszewską. W czasie okupacji istniało 
zagrożenie, że jej mąż Roman zostanie po raz drugi aresztowany przez Niem-
ców. Nie mogąc z nim przebywać w Krakowie, zwróciła się do Zofii Rostwo-
rowskiej z prośbą o przyjęcie męża do Niegoszowic. Uczciwie przedstawiła 
sprawę, że Roman może być poszukiwany przez Niemców. Właścicielka Nie-
goszowic od razu się zgodziła na to, że przyjmie poszukiwanego i przez syna 
Andrzeja ułatwi zameldowanie. Roman Żuk-Skarszewski przebywał w domu 
Rostworowskiej do czasu, gdy minęło zagrożenie i mógł już wrócić do swego 
majątku, a jego żona w podzięce przywiozła pani Rostworowskiej słoninę. 

Zofia miała silny, zdecydowany charakter, była odważna, miała zmysł 
krytyczny, potrafiła Niegoszowicami zarządzać silną ręką. Przyjeżdżający do 
pałacyku już po wojnie historyk sztuki prof. Stanisław Mossakowski wspo-
minał ją, że była to: wielka dama: bezpośrednia, miła, każdemu potrafiła 
powiedzieć coś niebanalnego. Utrzymywała korespondencję z wieloma oso-
bami z różnych krajów. Zmarła w Niegoszowicach 15 V 1965. Pochowana 
została w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Rudawie.

ŹRÓDŁA 
ARCHIWA. ZBIORY: BK 11806; List Zofii Rostworowskiej do S.M. Rostworowskiego, 12 XI 
1953; relacja Antoniego Sobańskiego z Niegoszowic w posiadaniu S.J. Rostworowskiego 
w Warszawie;
PUBLIKACJE: Poszukiwania. Studia o dawnej Polsce I, Buenos Aires � New York 1968, s. 
31; Rostworowski, Popioły i korzenie, op.cit., s. 418, 420; Krasicki, Dziennik z kampanii 
rosyjskiej, op.cit., s. 48 i nast., Lenczewski, Genealogia rodów utytułowanych, op.cit., s. 127 
i 130; A. Matałowska, Teraz róże, [w:] Z tym nazwiskiem, Warszawa 1998, s. 210�215; K. 
Krasicki, Krasicki z Siecina Ignacy hr., [w:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biogra-
ficzny, Warszawa 2004; P. Sz. Łoś, Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku, Warszawa 
2005, s. 161, 472, 474, 379, 480; Minakowski, Elity wileńskie, op.cit.,s.146.

Rostworowski-Monografia tom2.ind112   112Rostworowski-Monografia tom2.ind112   112 2013-03-20   15:05:592013-03-20   15:05:59



~ 113~

POKOLENIE XVI
Dzieci ZOFII z hr. Krasickich i PIOTRA Rostworowskich

MARIA Barbara (Alisia), ur. 18 VI 1907 w Rybnej. 

Nauki pobierała w Sacré Coeur we Włoszech i tam zdała maturę. Potem 
przebywała w Niegoszowicach, ale często udawała się do Leska lub Bachór-
ca, do majątków swych wujostwa Krasickich. Gdy w 1928 jej młodszy brat 
Franek zachorował na gruźlicę, opiekując się nim, przebywała w Zakopa-
nem. Potem okazało się, 
że sama jest zagrożona 
chorobą płuc (miała rze-
komo pęknięte płuco) 
i w rezultacie też kuro-
wała się w Zakopanem. 
Wyleczyła się i wróciła 
do rodziny, gdzie musia-
ła uczestniczyć w kłopo-
tach domowych. O sobie 
pisała: Co do mnie, to 
zabawiam się indykami, 
kurczętami i cerowaniem 
bielizny. Z tego typu prac 
najbardziej lubiła wyszy-
wać serwetki. Od 1935 
przebywała w Adampo-
lu pod Włodawą u swo-
ich wujostwa � Nata-
lii z ks. Lubomirskich 
i Konstantego (Kocia) 
Zamoyskich. Była bar-
dzo szczęśliwa, że mo-
gła wyrwać się z bied-
nego domu i pracować 
tak, aby mieć własne 
pieniądze. Zajmowała 
się dziećmi. W kwietniu 
1936 pisała: Otóż Panu 
Bogu codziennie dziękuję 
za to, że tu jestem. Wszy-

Na schodach Klubu Myśliwskiego stoi młoda para 
Magdalena córka Michała z mężem Jerzym Sczanieckim 
oraz troje rodzeństwa Rostworowskich z Niegoszowic: 
od lewej Anna, późniejsza Sobańska, Maria i Stanisław, 
przy Sczanieckim Maria z Rostworowskich Łubieńska, 

siostra panny młodej, 
w mundurze Stefan Marian Rostworowski 

� Warszawa, 21 VII 1934 r.
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scy są dla mnie szalenie dobrzy, wyrozumiali i serdeczni. Już minęło półtora 
roku od mojego tu przyjazdu. Adampol był to w zasadzie dworek myśliwski 
Zamoyskich, położony wśród lasów, oddalony o 6 km od Włodawy, która też 
metropolią nie była. Można powiedzieć, że Alisia zaszyła się w głębokiej pro-
wincji. Ale wytrwała tam długo, nawet w czasie wojny, bo zachowały się jej 
listy z 1941 słane z Adampola. Ponoć zakochała się w Niemcu, ale matka nie 
zgodziła się na jej ślub. Była osobą o dużym uroku osobistym, co sprawiało, 
że mogła wzbudzać zainteresowanie u młodzieży męskiej.

 Podczas wojny wróciła do Niegoszowic. W styczniu 1943 jej matka pi-
sała: Biedna Alisia, po 8 latach musiała opuścić Adampol i to w tak przykrych 
okolicznościach, co tym więcej odczuła. Alisia pozbawiona dawnych zajęć, 
na razie udzielała lekcji muzyki. Gdy skończyła się okupacja niemiecka pro-
wadziła we dworze w Niegoszowicach pensjonat, przyjmowała letników. 
Okresowo stanowiło to źródło utrzymania całej rodziny. Trudziła się gospo-
darstwem domowym. Dzięki jej zabiegom przez wiele lat udało się w Niego-
szowicach utrzymać atmosferę dawnego dworu ziemiańskiego, który chętnie 
nawiedzało wielu ówczesnych �bezetów� (ziemian bez ziemi). Jej kuzynka 
Magdalena Krasicka, późniejsza Osękowa, wspominała: To był dom z regu-
larnym podwieczorkiem: w jadalni stał stół na 25 osób, na nim srebra, praw-
dziwa miśnieńska porcelana. No może obrusy trochę już dziurawe... W Nie-
goszowicach przebywała dłuższy czas Magdalena Samozwaniec (właściwie 
Magdalena z Kossaków Niewiadowska); napisała tu Błękitną krew, opowieść 
parodiującą zaprzyjaźniony wokół Niegoszowic krąg osób ze środowiska zie-
miańskiego. Po wydaniu książki nie była już więcej zapraszana. 

W 1965 Rostworowscy sprzedali pałac w Niegoszowicach Stowarzysze-
niu PAX. Brakowało już środków finansowych na utrzymanie tej rezyden-
cji, w której pokoje miały po 6 metrów wysokości. Za otrzymane pieniądze 
wybudowali dom, położony na skarpie, z widokiem na wspaniały park. Po-
mieszczeń w nowym domu nie było wiele � trzy pokoje, ale zdołano w nich 
umieścić najcenniejsze meble i obrazy z opuszczonego pałacu. Budynek pa-
łacowy został poddany opiece konserwatora zabytków, do czego przyczynił 
się prof. Wiktor Zin. Obecnie jego właścicielem jest Amerykanin, producent 
bombek choinkowych. Alisia osierocona od rodziców i całego rodzeństwa 
zmarła w Niegoszowicach 19 I 1980. Przy jej ostatnich chwilach obecny 
był siostrzeniec Antoni Sobański. Nabożeństwo żałobne odprawione zostało 
w Bazylice OO. Dominikanów w Krakowie, natomiast pochowana została 
w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Rudawie. W tej ostatniej drodze to-
warzyszyli jej krewni z rodziny Rostworowskich, a więc Marek i Emanuel 
z żonami, trzej synowie Emanuela Karol, Marcin, Dominik, ich brat stry-
jeczny Boguś, Marysia Rostworowska, córka Kazimierza z Hrechorowa oraz 
ojciec Tadeusz Rostworowski TJ. 
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ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy: Zofii Rostworow-
skiej do S.M. Rostworowskiego, Niegoszo-
wice, 21 I 1943, kartka Anny Rostworow-
skiej do S.M. Rostworowskiego z 28 I 1975, 
o. Tadeusza Rostworowskiego TJ do S.M. 
Rostworowskiego, Kraków, 27 I 1980; Klep-
sydra, �Dziennik Polski� 1980, nr 17, s. 4; 
BK 11805, 11806; relacja Antoniego Sobań-
skiego z Niegoszowic;
PUBLIKACJE: Matałowska, Z tym nazwiskiem, 
op.cit., s. 211�215.

Pozostałość 
z pięknego wystroju wnętrz 
pałacu w Niegoszowicach 

� lustro w ozdobnej ramie 
z dwoma herbami Nałęcz, 
jak gdyby po przodku 
Franciszku Ksawerym 
z Leśniowoli 
żonatym 
z Izabelą Małachowską 
herbu Nałęcz 

i krzesło 
z herbem Nałęcz.
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STANISŁAW Józef Jerzy Karol, ur. 5 IV 1909 w Rybnej. 
W młodości był dość czynny, jeździł do szkół do Krakowa, dobrze 

strzelał ze sztucera, interesował się automobilizmem. Jednakże już w paź-
dzierniku 1924 odkryto, że ma wadę serca. W 1933 przechodził zapalenie 
osierdzia. W zasadzie całe życie chorował i unikał wszelkiego trudu. Anna 
Matałowska pisała o nim: Stanisław Rostworowski, syn Zofii, zawsze świet-
nie ubrany i słynnie leniwy. Pytany: Stasiu dlaczego masz niewyczyszczone 
buty? Odpowiadał: Ja będę czyścił sobie buty? Stasiu, pójdziemy na spacer? 
� Jeśli zejdę na dół, to będę musiał wchodzić na górę. Całymi dniami czytał 
i opalał się. Cechowała go duża inteligencja i dowcip, brakowało mu wiedzy, 
był przystojny i towarzysko znakomity. Mieszkał w Niegoszowicach. Jego 
siostra Anna pisała: Staś chwała Bogu zdrów, pomaga w gospodarstwie, ale 
nieraz serce jego się odzywa i ruszyć się wtedy nie może. Zmarł 26 VII 1973 
w Niegoszowicach i został pochowany w grobowcu rodzinnym w Rudawie.
ŹRÓDŁA 
ARCHIWA. ZBIORY: List Anny Sobańskiej do S.M. Rostworowskiego, Niegoszowice, 21 XI 
1942; BK 11805, 11806;
PUBLIKACJE: Matałowska, Z tym nazwiskiem, op.cit., s. 211.

FRANCISZEK Xawery Jan Marian, ur. 21 X 1912 w Rybnej. 

Uczęszczał do szkół w Krakowie, ale wiosną 1927 zachorował na gruźlicę 
i długo przebywał w Zakopanem. Towarzyszyły mu siostra Alisia i opiekunka 
Holenderka. Rodzice zatrudnili mu korepetytora. Leczony był przez zastosowa-
nie odmy. Do Niegoszowic wrócił dopiero na Boże Narodzenie 1928. Od dzie-
ciństwa ogromnie interesował się radiem, ciągle coś majsterkował. Ostatecznie 
zdobył tylko średnie wykształcenie techniczne. W domu potrafił wszystko na-
prawić, każdy mechanizm. Po śmierci ojca pomagał matce w utrzymaniu ro-
dziny. Dorabiał naprawami aparatów radiowych, pracował w ogrodzie, sprze-
dawał jarzyny. Gdy prof. Michał Rostworowski zafundował szklarnię, w pełni 
zaangażował się w prace ogrodnicze. Ale już w 1935 w Krzeszowicach nawią-
zał kontakt z firmą budującą drogi. Inżynieria drogowa stała się jego specjal-
nością. W czasie wojny pracował na terenie Spiszu. Był bardzo sprawny, lecz 
nie brylował inteligencją. Był zamknięty w sobie, żył samotnie, nie miał daru 
towarzyskiego. Zachorował niespodziewanie, rzekomo na zaziębienie. Wypad-
ły Święta Wielkanocne i nie miał kto się nim zająć. Dopiero po Świętach Jan K. 
Zamoyski przewiózł go do sanatorium, ale serce nie wytrzymało wysokiej po-
nadtygodniowej gorączki. Zmarł 12 IV 1942 w tymże sanatorium w Szmeksie. 
Został pochowany w Starej Lubowli na Spiszu, obecnie jest to Słowacja.
ŹRÓDŁA 
ARCHIWA. ZBIORY: List Anny Sobańskiej do S.M. Rostworowskiego, Niegoszowice, 21 XI 
1942; BK 11805, 11806, 11807.
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ANNA Helena (Anuśka), ur. 23 III 1914 w Rybnej. 

Z jej lat najmłodszych zachował się list pisany do Zofii Krasickiej do 
Bachórca, w którym informowała ciotkę, że jej psu, zwanemu Topsy, zrobiło 
się coś w oku i prosi ciotkę o poradę � co ma z tym swoim przyjacielem zro-
bić, żeby mu dolegliwość usunąć? W dzieciństwie wspólnie ze straszą siostrą 
Alisią uczestniczyła w pracach domowych, a po jej wyjedzie do Adampola 
stała się głównym oparciem dla matki. Maturę zdała w gimnazjum w Krako-
wie, potem mieszkała w Niegoszowicach. Zajmowała się drobiem. Jej młod-
szy brat Andrzej, będąc w podchorążówce w Grudziądzu, zaprzyjaźnił się ze 
swym kolegą Michałem Sobańskim z Guzowa. Namawiał on Andrzeja, by 
przyjeżdżał do Guzowa, bo ma siedem sióstr i któraś mu się może spodobać. 
Andrzej do Guzowa przyjeżdżał ze swą siostrą Anną. Sam nie znalazł kandy-
datki do małżeństwa, natomiast Anna zakochała się w ojcu kawalerzysty, Fe-
liksie Sobańskim, ur. w 1890 w Warszawie, a więc o 24 lata od niej starszym. 
Był to człowiek głęboko wykształcony. Ukończył gimnazjum w Odessie, mó-
wił po rosyjsku z pięknym akcentem. Później studiował w Louvain w Belgii 
filozofię i historię. Maria z Grocholskich Sobańska pisała o nim: Rozumny, 
wykształcony, dowcipny, umiał ślicznie opowiadać. Był uosobieniem dobroci, 
delikatności uczuć i niespotykanego już dziś dawnego wykwintnego wycho-
wania. Anna 28 I 1944 w Niegoszowicach poślubiła Feliksa hr. Sobańskiego 
h. Junosza z Obodówki, ur. 2 III 1890, syna Michała i Ludwiki z hr. Wodzi-
ckich h. Leliwa, właściciela Guzowa, powiat Błonie. 

Majątek Feliksa został rozparcelowany, a on sam opuścił go, mając 
grzbiet okryty jednym płaszczem. Początkowo ponoć zarabiał jako bagażo-
wy na Dworcu Głównym w Krakowie. Miał wielką siłę w rękach, podobno 
wyrobioną �podczas łamania talii kart przy brydżu�. Wkrótce jednak znalazł 
pracę w spółdzielni �Komuna Paryska�, gdzie był zatrudniony przy wyro-
bie pantofli. Potem robił też lalki ludowe. Okresowo zajmował się akwizy-
cją. Później udzielał korepetycji, przede wszystkim z rosyjskiego, ale także 
z francuskiego, angielskiego i niemieckiego. Prof. Mossakowski wspomina 
go jako człowieka o nadzwyczajnym wprost poczuciu humoru, a także jako 
świetnego gawędziarza. Najciekawsze były jego wspomnienia z Rosji, z 1917, 
gdy zaczęła się rewolucja bolszewicka. Jego żona Anna Sobańska była osobą 
pogodną, towarzyską. Zachowało się nawet powiedzenie, które kierowano 
do niej, mówiąc, żeby wtedy, kiedy jest w ciąży, nie sięgała po napoje al-
koholowe, bo jej syn będzie miał niebieskie oczy. Anna i Feliks Sobańscy 
przeżyli powstanie w Warszawie, po czym przybyli do Niegoszowic. Mieli 
dwoje dzieci: Małgorzatę Marię, ur. 23 IX 1944 w Warszawie, w piwnicy, 
podczas trwającego właśnie powstania. Małgorzata Sobańska poślubiła Wę-
gra Tomasza Caro oraz 2 voto Władysława hr. Tarnowskiego, syna Juliusza 
i Róży z hr. Zamoyskich. Drugim dzieckiem był Antoni, ur. 3 IV 1947 w Kra-
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kowie. Otrzymał wykształcenie zawodowe ogrodnicze i w Niegoszowicach 
prowadził przez wiele lat gospodarstwo ogrodnicze. Był żonaty z Małgorzatą 
Skocz i ponownie cywilnie z Elżbietą Szarpak, która zmarła 9 XI 2009. An-
toś jako wdowiec przeniósł się do Warszawy, gdzie prowadził bar-restaurację 
�Rama�. 

Anna Sobańska w Niegoszowicach razem z matką zajmowała sie gospo-
darstwem domowym, m.in. nauczyła się doić krowy, a miała dwie, gdyż jed-
ną przysłali Radziwiłłowie z Balic. Warunki życia w Niegoszowicach były 
ciężkie, gdyż liczna rodzina utrzymywała się z niewielkiego areału ziemi, 
a konkretnie z ogrodu. A do tego dochodzili różni wysiedleńcy, których tez 
trzeba było wyżywić. W jednym z listów Anna pisała: Nie wiem naprawdę 
co wpływa na tych ludzi, że tak tu być lubią, ale fakt jest, że gdy się zaczyna 
�sezon�, jak my to nazywamy, to znaczy od 15 maja do końca września, nie 
ma prawie dnia, żeby ktoś nie przyjechał, do tego stopnia, że z brakiem służ-
by, której wcale nie mamy, staje się to nawet uciążliwe. Chcąc nieco wypo-
cząć, jeździła czasem do Guzowa Sobańskich, gdzie była służba. Anna z Ro-
stworowskich Sobańska zmarła 11 III 1952 w Krakowie i została pochowana 
w Rudawie, a jej mąż zmarł 15 VII 1965, ciesząc się niemal do ostatnich 
swych dni dobrym zdrowiem.

ŹRÓDŁA 
ARCHIWA. ZBIORY: BK 11805, 11806.; Listy: Anny Sobańskiej do S.M. Rostworowskiego, 
Niegoszowice, 21 XI 1942; Zofii Rostworowskiej do S.M. Rostworowskiego z 12 XI 1953;
PUBLIKACJE: M. z Grocholskich Sobańska, Wspomnienia nikłe, Grodzisk Mazowiecki 2002, 
s. 104�105; Minakowski, Elita wileńska, op.cit., s.147.

Antoni Sobański (* 1947), pierwszy od prawej, syn Anny z Rostworowskich i Feliksa So-
bańskich, ostatni właściciel Niegoszowic., oraz S. J. Rostworowski i Lucyna Koczanowska,

[fot. A. Koczanowski].
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ANDRZEJ Joachim (Jędruś), ur. 11 X 1917 w Niegoszowicach

Uczył się dobrze. Maturę zdał w Krakowie i udał się na kurs XII (ostatni) 
do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. W stopniu pod-
chorążego we wrześniu 1939 brał udział w kampanii wojennej. Służył w dru-
gim szwadronie 8 pułku ułanów. W drugiej połowie września 1939 uczest-
niczył razem z pułkiem w stałych walkach z Niemcami na Lubelszczyźnie. 
Był trzykrotnie ranny. Został odznaczony Srebrnym Orderem Virtuti Militari. 
Zdołał uniknąć oflagu, był długo poszukiwany przez rodzinę, wreszcie przy-
był do Niegoszowic. Otrzymał pracę w gminie. Zaangażował się w działal-
ność konspiracyjną w AK. Po wkroczeniu Sowietów jako oficer Armii Kra-
jowej musiał się ukrywać i udał się na Śląsk do Zabrza, gdzie przebywał pięć 
lat. Prowadził gospodarstwo rolne przy Akademii Medycznej w Rokietnicy. 

12 I 1946 ożenił się w Zabrzu z Marią (Myszką) Brincken h. własnego, 
córką Włodzimierza i Jadwigi z Krupków h. własnego vel Krupka. Włodzi-
mierz Brincken był inżynierem górnikiem. Przed wojną pracował w szybach 
naftowych w Borysławiu. Jego brat Tadeusz w 1915 był uczestnikiem szarży 
pod Rokitną, w okresie międzywojennym miał stopień majora WP. Rodzina 
pochodziła z Kurlandii. Matka Andrzeja o swej synowej pisała, że jest prze-
miła, dobra i jest osobą: którą bardzo kochamy. Jej stosunki z rodziną nabrały 
pewnego blasku gdy jesienią 1965 odwiedziła stryja Stefana Rostworowskiego 
w Reims, który ją obwiózł po Francji 
i Szwajcarii. Obiecała mu wówczas, 
że zrobi zdjęcia portretów rodzinnych 
znajdujących się w Niegoszowicach. 
Obietnicy tej nie spełniła, a portretów 
tych w Niegoszowicach już nie ma. 

Andrzej Rostworowski w 1954 
wrócił do Niegoszowic i zajął się go-
spodarką. Pracował też w Zakładach 
Zbożowych w Krakowie i wówczas 
wraz z żoną mieszkał w tym mieście. 
Niegoszowice sprzedał Stowarzysze-
niu PAX w 1965, lecz bogate w pa-
miątki wyposażenie dworu przeniósł 
do wzniesionej na terenie parku nie-
goszowickiego willi. Założył szklar-
nię i prowadził hodowlę oraz sprzedaż 
kwiatów. Cieszył się sympatią ludzi, 
z którymi utrzymywał stosunki han-
dlowe, m.in. ze sprzedawcami kwia-
tów pod Sukiennicami w Krakowie. 

Pchor. Andrzej Rostworowski (z prawej) 
i ppor. Roman Żuk-Skarszewski
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Generalnie był lubiany w swoim środowisku i pozostawił po sobie dobrą pa-
mięć. Zmarł po dwóch zawałach 20 I 1975 w Krakowie. Kondukt pogrzebowy 
na cmentarz w Rudawie prowadził benedyktyn o. Dominik Michałowski. Na 
pogrzeb przybyła wielka rzesza ludzi, a wśród nich niemało krewnych z całej 
Polski., liczono, że wokół kościoła parafialnego zgromadziło się 70 samocho-
dów. Z najbliższej rodziny obecni byli: Jan, Marek, Mateusz, Zofia, Bogusław, 
Karol, Maryjka, Agnieszka, Henryk, Stefan i Stanisław Jan Rostworowscy oraz 
Antek Sobański, i Krzysztof Koch. Pochowany został w grobowcu rodzinnym 
w Rudawie. Jego żona pracowała w spółdzielni w rachunkowości. Po śmierci 
Andrzeja przejęła znaczną cześć wyposażenia rodzinnego zachowanego w Nie-
goszowicach (meble, obrazy) i wyjechała na Śląsk. Małżeństwo Marii i Andrze-
ja było bezdzietne.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: BK 11806; Listy: S. M. Rostworowskiego do matki, Krasnobród, 2 VI 
1940, Kraków, 21 X 1944; Zofii Rostworowskiej do S.M. Rostworowskiego z 12 XI 1953; 
Tadeusza Jana Turowskiego do S. M. Rostworowskiego, Fryburg, 5 XII 1953; S.M. Ro-
stworowskiego do Anny Rostworowskiej, Reims, 12 III 1966; Krzysztofa Kocha oraz Anny, 
Stefana i Józefa Rostworowskich do S.M. Rostworowskiego z 1975; klepsydra z podpisami 
na odwrocie członków rodziny uczestniczących w obrzędzie żałobnym;
PUBLIKACJE: Kawaleria polska i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939, opr. 
J. Wielhorski przy współpr. R. Dembińskiego, Londyn 1979, s. 49; S. Radomyski, Zarys 
historii Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926�1939, Pruszków 1992, 
s. 83, 110; P.Sz. Łoś, Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku, Warszawa 2005, s, 472, 
474, 479, 480; Minakowski, Elita wileńska, op.cit. s.147.
INNE: Relacja Antoniego Sobańskiego z Niegoszowic.

Grobowiec Rostworowskich i Sobańskich z Niegoszowic na cmentarzu parafialnym 
w Rudawie

[fot. A. Koczanowski]
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ROZDZIAŁ XXVII

POKOLENIE XVI–XVII ROSTWOROWSKICH (5)

ARTYŚCI 
JAN POETA I TERESA POETKA I MALARKA 

ORAZ ICH DZIECI

POKOLENIE XVI
Najstarszy syn KAROLA Huberta i RÓŻY z Chościak-Popielów

JAN MICHAŁ MARIA (Jaś), ur. 10 XI 1919 w Krakowie, wojskowy, poeta, 
prozaik. 

Dzieciństwo spędził w Krakowie, wpierw przy ul. św. Jana 20, potem 
w wilii przy ul. Gontyna 10. Nauki pobierał w domu. Dopiero do 4 klasy 
zaczął uczęszczać do Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego. Jako uczeń 

Róża z Popielów Rostworowska z synami, od lewej � z Markiem, Matysiem i Jasiem
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należał do �Klupu pot kiszkom�, w którym występując, recytował także włas-
ne wiersze i teksty satyryczne. Matka o nim pisała: Jaś był typowy bałamut, 
chłopak, na którego trudno się było spuścić. W 1938 zdał maturę i podjął 
studia w Akademii Handlowej w Krakowie. Był członkiem korporacji �Co-
rolla�, grupującej młodzież ziemiańską. Sprawował funkcję wiceprezesa i se-
kretarza Koła Młodych Związku Ziemian w Krakowie. Z powodu przyjęcia 
tych funkcji miał dość dużo zajęć. Podczas wakacji w 1938 i 1939 odwiedzał 
dom swego dalszego stryja, płk. Stanisława Rostworowskiego w Gębicach, 
pow. Gostyń. Utrzymywał przyjazną korespondencję z jego córką Marią. Jego 
matka Róża twierdziła nawet, że jako 19-letni chłopak zaręczył się z 13-letnią 
Mysią. Z Krakowa napisał list poetycki do matki Mysi � ciotki Zofii Ro-
stworowskiej, datowany 18 IV 1939, w którym niejako opisywał swój odjazd 
z Gębic. Wspominał swój dom rodzinny w Krakowie, w którym zaznaczał, 
że, złożyłem pół mego kochania, ale

Druga mej duszy uwięzła połowa
0 mil dziesiątki, w pobliżu Pępowa.
Myślę, że list ten śmiało Ciocia może
Przeczytać Mysi bez wielkiego strachu,
Bo wiersz ten nie ma w sobie zapachu,
Co w młode serce uderza jak nożem
I twarz czerwieni i pierś dziwnie ściska,
Bo skryte w duszy rozpala ogniska.

Wiersz ten zbyt wyraźnie nie precyzował uczuć Jasia skierowanych ku 
Mysi, tym więcej, że był jakby w dawnym stylu pisany nie do niej, ale do jej 
matki. Te poetyckie strofy wskazują jednak na to, że Jaś od wczesnej młodo-
ści czuł się poetą i swój świat uczuciowy układał w strofy wiersza.

Z powodu choroby nerek uzyskał odroczenie ze służby wojskowej. Gdy 
wybuchła wojna, Róża Rostworowska wraz z trzema synami postanowiła 
ewakuować się na wschód. W rezultacie znalazła się nad granicą rumuń-
ską, a potem we Lwowie pod okupacją sowiecką. Jaś, gdy dowiedział się, 
że we Francji jest formowane Wojsko Polskie, postanowił przedzierać się 
na zachód. 18 X 1939, kiedy granice nie były jeszcze tak ściśle strzeżone, 
z dwoma kolegami szczęśliwie przedostał się na stronę rumuńską i znalazł 
się w Czerniowcach. Tu zaopiekował się nim dr Jan Fryling, radca w polskim 
MSZ. O przybyciu Jasia powiadomił przebywającego w Bukareszcie w cha-
rakterze wicekonsula płk. Stanisława Rostworowskiego. Pomoc pułkownika 
dla dalszej drogi Jasia nie była konieczna, gdyż miał on ze sobą rekomenda-
cje do znanego swej rodzinie posła brytyjskiego w Bukareszcie, pod którego 
opieką przebywał przez trzy tygodnie. Z kolei został przekazany ambasado-
rowi brytyjskiemu w Atenach, a ten mu załatwił miejsce na polskim statku 
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�Kazimierz Pułaski�, którym dopłynął do Marsylii, a stamtąd dojechał do 
Paryża. Jego kuzyn Jan Maria Rostworowski, syn Antoniego, pisał w liście 
datowanym Guer 19 XII 1939: Przyjechał tutaj Jaś Rostworowski, syn Stryja 
Karola Huberta. Cieszę się, że jest już teraz nas dwóch (�) Może być znako-
mitym oficerem. Na razie siedzi w (Konlorg) kawaleryjskim pułku, a od poło-
wy stycznia idzie do formującej się nowej kompanii podchorążych. Przyjąłem 
go tutaj a bras ouverts, pomogłem trochę finansowo i staram się zastępować 
starszego brata, bardziej w sprawach wojskowych doświadczonego. I w re-
zultacie pewny jestem, że będziemy w przyszłości co się zowie druhami. Cie-
szę się również z jego pobytu tutaj dla dobra nazwiska, bo dzisiaj zdobywamy 
sobie na ziemi Bretońskiej ogromny kapitał moralny dla naszych potomków, 
jeżeli nie w prostej, to w bocznej linii. � 

Jaś kapitału na razie nie zdobył, ale wstąpił do wojska i został skierowany 
do obozu ćwiczeń w Coẽtquidan w Bretanii. Otrzymał przydział do 1 pułku 
piechoty liniowej, dowodzonego przez płk. dypl. Gustawa Łowczowskiego. 
Już 17 II 1940 pisał do swego stryja płk. Rostworowskiego, by w jego imieniu 
i przyjaciela Bożucha Pulmana wystąpił do dowództwa pułku o przepustkę do 
Paryża dla nich obu. Motywem miało być to, że jego ówczesny współtowarzysz 
Jan Rostworowski, syn Antoniego, również przebywający w Coẽtquidan, miał 
go powiadomić, że z listu od płk. Rostworowskiego dowiedział się, że jego 
matka Róża z dwoma synami wydostała się z Polski i jest w Paryżu. Wkrótce 
dzięki telegramowi nie pułkownika, lecz radcy Ambasady Polskiej w Paryżu 
Tadeusza Wierusz-Kowalskiego, przepustkę otrzymał (czy Bożuch też, a miał 
oczekującą go w Paryżu dziewczynę � nie wiadomo) i spędził w stolicy Francji 
pewien czas. Pobyt jego finansowali (w kwocie 200 franków wg zachowanej 
korespondencji) dwaj kuzyni: radca Tadeusz Wierusz-Kowalski (jego matka to 
Leonia z Rostworowskich) i Mikołaj Rostworowski, syn Antoniego, pracownik 
Polskiej Agencji Telegraficznej w Brukseli. List z 24 IV 1940 do swego stryja 
przebywającego w Bukareszcie Jaś pisał znów z obozu w Coẽtquidan: Jeżeli 
komunikuje się Stryj z Ciocią Zulą [żona Stanisława], prosiłbym żeby napisać 
mojej Matce, że dobrze mi się wiedzie, jestem zdrowy na ciele i duszy [pod-
kreślone � duszy] i bardzo do nich tęsknię. Druga sprawa. Prosiłbym bardzo 
o napisanie kilku słów do panny Teresy Drużbackiej, że żyje i pamiętam o niej 
i o jej bliskich. Drużbacka mieszkała w Zameczku pod Opocznem. Zaintere-
sowanie było obustronne, gdyż dzięki temu zawiłemu pośrednictwu pomiędzy 
Teresą i Jasiem wywiązała się jednak ponad kordonami korespondencja. Na ra-
zie zaś Jaś został skierowany do szkoły podchorążych, której nie ukończył, bo 
wybuchły działania wojenne niemiecko-francuskie. Jego pułk poszedł na front, 
lecz wkrótce, wskutek kapitulacji Francji, został z portu w Hendaye angielskim 
węglowcem przewieziony do Liverpoolu. Tak też Jan Rostworowski znalazł 
się w Szkocji, gdzie w miejscowości Biggar pod Glasgow został umieszczony 
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jego pułk, sformowany jeszcze we 
Francji. 

W Wielkiej Brytanii ukończył 
szkołę podchorążych i otrzymał 
stopień kaprala podchorążego. 
Miał przydział do I Dywizji Pan-
cernej, lecz po dłuższej chorobie 
został przeniesiony na stanowi-
sko korespondenta wojennego 
do Kwatery Naczelnego Wodza 
gen. Kazimierza Sosnkowskie-
go, w której odbywał służbę do 
30 IX 1944, kiedy jego szef zo-
stał decyzją prezydenta odwołany 
z pełnionego stanowiska. Podczas 
pełnienia tej funkcji zlecane mu 
były różne zadania o charakterze 
kulturalnym, m.in. miał przydział 
do Wojskowej Rozgłośni (radiowej) nr 1 w Edynburgu, a po jej likwidacji na 
okres sześciu miesięcy, od marca 1944, do BBC, gdzie był redaktorem tzw. 
Kwadransa Radia Polskiego, przeznaczonego specjalnie dla Wojska Polskie-
go we Włoszech, do którego kierowana była propaganda niemiecka szerzona 
z Rzymu w języku polskim. Po odwołaniu z BBC Rostworowski w stopniu 
podporucznika przeszedł do Polskich Jednostek Terytorialnych w Edynburgu. 
Tam od 1946 do marca 1947 redagował tygodnik I Korpusu �Na przełomie�. 
Pismo to wydawane było przez Oddział Opieki nad Żołnierzem Dowództwa 
I Korpusu. Podawało kronikę i przegląd sportowy I Korpusu. 

Po zakończeniu działań wojennych Jaś otrzymał stypendium, które po-
zwoliło mu odbyć w latach 1946�1949 studia na wydziale filozofii uniwer-
sytetu w Edynburgu. Studiował �Arts� � sztuki. Przed rozpoczęciem studiów 
zawarł 1 IX 1945 związek małżeński z Teresą Horodyńską. W Edynburgu 
przyszły na świat jego dzieci Bogusław i Barbara. Po zakończeniu studiów 
zamieszkał w Ascot pod Londynem, gdzie przystąpił do spółki ogrodniczej 
Silwood Park Nuseries. Spółka jednak została rozwiązana, a Rostworowski 
podjął pracę komiwojażera trudniącego się sprzedażą artykułów żywnościo-
wych w polskich obozach powojskowych. W 1951 posiadał już fundusze, by 
otworzyć własny sklep spożywczy w Lancaster, z tym że towary, głównie 
mięsne, rozwoził, dostarczając odbiorcom na miejsce. Dźwiganie towarów 
miało mu zaszkodzić na słabo funkcjonujące od urodzenia nerki. 

Okres absorbującej pracy nie sprzyjał rozwojowi twórczości poetyckiej. 
Dopiero po 1957, wskutek poprawy sytuacji materialnej, Rostworowski 

Jan Rostworowski (1919�1975) � najstarszy syn 
Karola Huberta, wojskowy, poeta, prozaik
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mógł choć częściowo wyswobodzić 
się ze swych nielubianych zajęć han-
dlowych, co miało błogosławiony 
wpływ na rozkwit jego twórczości 
poetyckiej, przynosząc erupcję na-
pisanych i opublikowanych poezji. 
Od 1955 był już członkiem Związku 
Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Pis-
ma emigracyjne, przede wszystkim 
�Wiadomości�, ale także inne, jak 
�Dziennik Polski i Dziennik Żołnie-
rza�, a przede wszystkim dodatek do 
tegoż �Dziennika� � �Tydzień Polski� 
i dalej �Orzeł Biały�. �Polska Walczą-
ca�, �Odwet�, �Kontynenty�, �Oficy-
na Poetów�, ubiegały się o jego wier-
sze, które szczególnie w numerach 
świątecznych zamieszczane były na 
pierwszych stronach. Tylko �Kultura� paryska respektowała go bardzo rzad-
ko. Dla członków rodziny Rostworowskich, odwiedzających po 1957 kraje 
zachodniej Europy, ta obecność Jana Rostworowskiego na czołowych szpal-
tach prasy emigracyjnej była czymś bardzo sympatycznym, wskazującym, 
że niebagatelne zdolności pozwalają Rostworowskim okazywać aktywność 
twórczą w każdym miejscu i czasie. 

Nie jest możliwe, aby w tej książce zamieścić pełną bibliografię jego utwo-
rów, podjęliśmy taką próbę za lata 1945�1963, by pokazać jaka to jest skala 
wielkości. Jedno jest pewne, że ten najstarszy syn Karola Huberta w latach 
powojennych był najbardziej płodnym twórcą literackim (poezja, proza) w ro-
dzinie Rostworowskich i ta ogromna jego twórczość nie jest w pełni zebrana, 
wydana i właściwie oceniona w wymiarze swego artyzmu. Jaś pisał wiersze od 
15 roku życia, debiutował w 1942 w �Wiadomościach Polskich� (nr 14) poe-
matem Przystanek nazywał się Szkocja. Słów uznania nie szczędził mu Mie-
czysław Grydzewski, redaktor �Wiadomości Polskich�, który zdecydowany 
był drukować wszystkie jego utwory. Jaś po latach odpłacił się Grydzewskiemu 
poświęconym mu artykułem, który ogłosił drukiem już w Polsce w periodyku 
�Pismo� w 1981. W artykule tym nazywał Grydzewskiego ojcem swojej twór-
czości. Uważał, że Grydzewski przez �Wiadomości Literackie� wylansował 
grupę �Skamandra�, a potem, kiedy czołowi skamandryci: Tuwim, Wierzyński, 
Lechoń, Słonimski, Balicki znaleźli się na emigracji, Grydzewski w oparciu 
o ich pióra począł wydawać w Londynie �Wiadomości Polskie�. Mieczysław 
Grydzewski jest więc animatorem skamandrytów. Wywarł też wielki wpływ na 

Jan Rostworowski współpracownik 
�Wiadomości� londyńskich.
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Rostworowskiego, którego wczesna twórczość starała się � jak sam przyzna-
wał � dorównać skamandryckim wzorom. Poezją Jasia zachwycał się też Kazi-
mierz Wierzyński. Jego wiersze ukazywały się już w publikowanych w latach 
czterdziestych antologiach:. Marsz odwetowy (1941) i Wiersze polskie wybrane 
(Londyn 1946) w opracowaniu Mieczysława Grydzewskiego.

W latach 1945�1946 Rostworowski wydał w Londynie i Edynburgu trzy 
tomiki poezji: Na cięciwie, Dni ostatnie i noce pierwsze, Trzynaście godzin 
nocy. Potem była przerwa, wymuszona walką o byt, o zakorzenienie rodziny. 
W tych latach tylko sporadycznie ukazywały się jego wiersze w �Wiadomoś-
ciach�. Ale po roku 1958 nastało więcej czasu. Pisał nie tylko wiersze, ale 
i wielkie poematy, jak Halina z firmy Luxor albo Teodor Bakałarz. Maria 
Danilewicz odkrywała w tych utworach wpływy Gałczyńskiego. W 1959 od-
były się wybory jury nagrody �Wiadomości�, tzw. Akademii Grydzewskiego. 
Był to plebiscyt głosów czytelników. Pierwsze miejsce uzyskał Kazimierz 
Wierzyński 4656 głosami, przedostatnie Jan Rostworowski 1072 głosami, 
lecz wyprzedził on znanego jeszcze w okresie międzywojennym poetę Józefa 
Łobodowskiego, który uzyskał 1060 głosów. Tak więc Jaś znalazł się w gro-
nie 15 wybranych przez czytelników jurorów, których członkostwo według 
statutu było dożywotnie, bez możności rezygnacji. Zespół tan już w pierw-
szym roku swego istnienia przyznał nagrodę Prix Herbert, ufundowaną przez 
spolszczonego arystokratę angielskiego Herberta Auberona. 

W 1963 ukazało się chyba najbardziej reprezentatywne dzieło Jana Ro-
stworowskiego Poezje 1958�1960, z ilustracjami jego brata Marka Rostwo-
rowskiego. Jest to książka, która obejmuje całość owego renesansu twórcze-
go poety emigranta, zadziwiająca formą swej edycji. Przed jej ukazaniem się 
514 osób wniosło przedpłaty, które pozwoliły na to, aby nakładem �Wiado-
mości�, w Oficynie Stanisława Gliwy w Essex, mogło zostać wydane 800 
egzemplarzy tego bardzo pięknie pod względem artystycznym zaprojektowa-
nego tomu poezji. Rostworowski od 1955 był aktywnym członkiem Związku 
Pisarzy Polskich na Obczyźnie, należał też do PEN Clubu. W 1962 wydał 
tom poezji Opatowa Anna. Trzy ballady, który ukazał jego zupełnie nowe 
możliwości twórcze. Utwór ten Hanna Reszczyńska-Essigman zaprezento-
wała elitarnej publiczności w Teatrze Jednego Aktora w Krakowie w 1965 
i w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie w 1977.Na emi-
gracji jego aktywność pięła się innym szlakiem niźli większości Polaków 
osiadłych w Anglii. Nie plątał się w koterie i obozy polityczne. Bezpośrednio 
po wojnie przez pewien czas należał do Polskiego Ruchu Wolnościowego 
�Niepodległość i Demokracja�. Potem był bezpartyjny i przez to tym chętniej 
przez wszystkich epatowany i wenerowany. W 1962 za całokształt twórczo-
ści otrzymał Nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Współnagrodzonymi byli: 
Andrzej Brycht, Andrzej Busza i Sławomir Mrożek. Rostworowski opubliko-
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Czterdzieści cztery fobie.

wał wtedy w �Wiadomościach� obszerny tekst pt. Życiorys na żądanie, uka-
zujący przede wszystkim wielką osobowość jego ojca Karola Huberta, a dość 
fragmentarycznie odnoszący się do niego samego. Ważne było tylko to, że 
deklarował, iż dla początków jego twórczości wzorem był Julian Tuwim.
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Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie organizował mu spotkania po-
pularyzujące jego twórczość. Recytacje poematów często poprzedzało słowo 
wstępne wygłaszane przez Wiesława Wohnouta lub Jana Bielatowicza. W 1964 
udał się do USA na zaproszenie Polskiego Związku Akademików. Przebywał 
w dziewięciu różnych miastach, m.in. w Detroit, gdzie miał wieczory litera-
ckie. W tymże roku opublikował tomik Muza sprzedajna. 121 wierszyków, 
z dedykacją dla Mariana Hemara, zaś dwa lata później tomik Słowik i miecz, 
w międzyczasie, w 1965, tom prozy � Nasi ludzie. Tymczasem o. Tomasz Ro-
stworowski w jednym z listów datowanym 12 IV 1964 pisał: � Dziwię się, że 
w �Kulturze� paryskiej w przeglądzie nowych, powojennych przedstawicieli 
poezji nie ma śladu wzmianki o Jasiu. Czyżby był w wojnie z nimi? Choć tu 
panuje opinia, że redakcja �Kultury� zamknęła się w sobie i że dużą rolę grają 
tam żydki.-A więc już wtedy, w 1964, Rostworowski nie był idolem bardziej 
liberalnych kół polskiej emigracji. Przyjaźnił się natomiast ze Stanisławem 
Vincenzem, z którym od końca lat pięćdziesiątych prowadził korespondencję, 
a w 1965 odwiedził go w Szwajcarii. W liście z 16.04.1965, w którym poe-
ta składał podziękowanie za tak miły pobyt u Vincenzów, zawarte jest także 
jego pewne wyznanie osobiste, którego treść może warto przytoczyć: Nagle, 
zupełnie bez ostrzeżenia odechciało mi się wszystkiego, z literaturą na czele, 
odechciało mi się gazet, listów, książek. Jedynie na co miałem ochotę to jakieś 
malowanie pokoi, froterowanie podłogi, mycie samochodu. Zapewne wyzna-
nie to odzwierciedla tylko przewrotność charakteru twórcy, lecz w przypadku 
Jasia może ma jakieś uzasadnienie, gdyż w jego życiu były na pewno okresy, 
kiedy nad twórczością literacką przeważała aktywność człowieka zabiegane-
go wokół spraw służących ochronie jego jestestwa. Niemniej to, że owe wy-
znania czynione Vincenzowi odzwierciedlały tylko stan przelotny, możemy 
stwierdzić, przytaczając inną wypowiedź tego poety, skierowaną w liście z 5 
VI 1967 do Kazimiery Iłłakowiczówny, kiedy z kolei wyznawał: Pisanie jed-
nak uważam za to jedno coś, bez którego nie bardzo wiedziałbym co ze sobą 
w życiu robić. Jan Rostworowski zatem był skazany na pisanie. 

Od 1957 utrzymywał stały kontakt telefoniczny z rodziną w kraju, 
a w 1966 po raz pierwszy przybył do Polski. Przyczyną była choroba matki. 
Twórczość Jasia świadczyła o tym, że ciągle żył folklorem kraju, mówiła 
o tym, że on był człowiekiem, który po prostu z Polski został siłą wyrwany. 
A ponadto ta Polska chodziła w wokół niego. Bracia Marek i Emanuel bywali 
za granicą i dorobkiem swojego życia świadczyli, że w PRL-u można żyć 
i tworzyć. Jan Rostworowski w związku z przyjazdem do Polski otrzymał 
w 1966 paszport konsularny PRL-u. Bezpośrednią przyczyną wystąpienia 
o paszport było to, że stan zdrowia matki był bardzo zły, a ona chciała go 
przed śmiercią zobaczyć. Jaś nie miał obywatelstwa brytyjskiego i w swoim 
czasie wzywał emigrantów, aby go nie przyjmowali. Teraz jadąc do kraju 
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otrzymywał paszport polski i niejako obywatelstwo polskie. Co więcej, już 
od 1964 zaczął publikować w polskiej prasie, początkowo w �Tygodniku Po-
wszechnym�, który mógł jeszcze uchodzić za pismo opozycyjne, ale potem 
w �Życiu Literackim�, �Współczesności� i �Poezji�. Na pewno ze strony kra-
jowej rozgrywana tu była pewna gra polityczna, aby go powoli przyciągnąć 
i przeciwstawić emigracji. Ale także i jego samego do ojcowizny ciągnęło. 
W wierszu Godzina 9-ta pisał:

Zamknięta w srebrnej puszce leży na parapecie
A obok czarna szyba i czarna noc na świecie
Za oknem w fali wiatru kołyszą się gałęzie
Przy oknie leży martwo mój biedny, stary więzień
Za oknem ziemia puchnie wilgocią urodzaju
Przy oknie w srebrnej puszce śpi grudka ziemi z Kraju.

W lutym 1967 w liście wyjaśniał Iłłakowiczównie: Od moich kolegów pi-
sarzy różnię się tutaj tym, że jestem obywatelem polskim i odwiedzam kraj na 
paszporcie polskim konsularnym. I dodawał: Postanowiłem sobie bowiem, że 
moim pierwszym obowiązkiem pisarskim jest poznanie mojego kraju i moich 
ludzi; co opuściłem mając 19 lat, i do czego teraz trzeba mi wracać. W 1967 
już podróżował po całym kraju. Spędzał po parę dni w Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie. Jednak w ówczesnym przedzielonym świecie okazało się niemoż-
liwe funkcjonowanie w czapce literata po obu stronach ustawionej barykady: 
na emigracji i w kraju. Gdy pewnego razu wszedł do Biblioteki Polskiej, pani 
Maria Danielewiczowa, witając go, miała powiedzieć: Tutaj, w tej instytucji 
paszportów nie sprzedajemy. � Rostworowski za to, że publikował w prasie 
krajowej został w 1967 usunięty ze Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. 
Nie znaczy to, że wyparły się go �Wiadomości� (londyńskie), na łamach któ-
rych nadal publikował. W 1969 redakcja �Wiadomości� rozpisała konkurs na 
temat. �Konfrontacja emigranta z krajem�. W konkursie tym I miejsce zdobył 
Jan Rostworowski tekstem Nagle ta świetność. Stefania Kossowska mówiła 
o nim, że jest to �ochotnik demokracji ludowej�. Powstała kwestia, czy może 
uczestniczyć w jury wspomnianej nagrody, kiedy boczyli się już na niego inni 
wybitni przedstawiciele londyńskiego świata literackiego, jak choćby Marian 
Hemar. Rostworowski już w lipcu 1969, w związku z wystąpieniem Hemara, 
na łamach �Wiadomości�, postawił pytanie, czy pozostali członkowie jury, 
poza Hemarem, udzielają mu czy nie udzielają votum zaufania. 

Sprawa nabrała wagi, gdy w �Wiadomościach� jesienią 1969 ukazał się 
artykuł Józefa Mackiewicza Sprawa Rostworowskiego i pokrewne (nr 1226). 
Publikacja ta zmusiła Rostworowskiego do podjęcia otwartej polemiki, której 
wyrazem był jego artykuł Sprawa Mackiewicza i moja, zamieszczony w 1232 
numerze �Wiadomości�. Wskazał on, że podjęty atak nie jest skierowany 
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przeciw osobie prywatnej, ale wobec pisarza, co ma znacznie szerszą i po-
ważniejszą wymowę. Temu pisarzowi zarzuca się, że �Przeszedł na druga 
stronę barykady�, że �siedzi na dwóch stołkach� i jest �ochotnikiem PRL�. 
Tymczasem on, Rostworowski, na żadną stronę nie przeszedł, m.in. w �Wia-
domościach� ogłosił jako obywatel PRL protest przeciwko wkroczeniu wojsk 
Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Jest on natomiast polskim pisa-
rzem publikującym w wolnej prasie na Zachodzie i pragnie to robić nadal. 
Nie korzysta natomiast z żadnych preferencji typu �koryto�, ani po stronie 
angielskiej, ani po stronie peerelowskiej, gdyż jego źródłem utrzymania jest 
tylko jego praca. zawodowa. Nie może być uznany �za ochotnika PRL�, bo 
on wraca �jako Polak do Polski�, a nie do istniejącego tam ustroju czy kie-
rujących tym krajem ludzi. Co do ludzi zaś żyjących w Polsce uważa, że 
w wielu sprawach mają te same poglądy, co Polacy żyjący na emigracji. Nie 
ma zatem problemu przejścia na drugą stronę barykady, bo barykada taka nie 
istnieje, choć ją sztucznie stwarza Józef Mackiewicz. Ataki przeciwko Ro-
stworowskiemu jednak nie słabły, tym więcej, że w jego wierszach pojawiły 
się akcenty polemiczne wobec politycznej orientacji ludzi na Zachodzie. Ko-
lejne poruszenie w środowisku emigracyjnym wywołał wydrukowany przez 
�Wiadomości� wiersz Jak, w którym poeta porównał kontynent europejski 
do dłoni ludzkiej, na której są zarówno my, jak i oni. Ci oni to byli domyślnie 
komuniści. Poeta jednak pisał:

i cóż my dla nich?
na brzegu paznokcia
wiatrem spychani w usta
Oceanu.

Właśnie ta metafora sugerowała, że komuniści wyprą �nas� z dłoni kon-
tynentu i to przewidywanie wywołało krytyczne oceny ze strony publicystów 
emigracyjnych. Już w 1968 Jan Rostworowski czasowo wycofał się z jury 
nagrody �Wiadomości� londyńskich.

Z końcem lat siedemdziesiątych w jego poezji coraz częściej jawiły 
się motywy jakby nowego odczytywania krajowej rzeczywistości polskiej. 
W bardzo dobrym wierszu. Wyprawa, zamieszczonym 8 II 1970 w �Wiado-
mościach�, pisał:

Sposobię się do wyprawy fotograficznej,
Będę fotografował drzewo. Jeszcze raz
ręce coś wypatrzyły i oddadzą światłu.

Próbowałem domierzać się do ludzi. Cóż?
Panowie wypadli jak pomniczki czegoś tam.
kobiety, koniec końców, po odcedzeniu
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koloru, który do kunsztu tego nie należy,
pokładały się w ciemnej bruździe cielesności.

Czyli, że w ludzkich postawach czy argumentacjach poeta nie odnalazł 
istotnych racji dla siebie. Mężczyźni byli jak pomniczki czegoś tam, zapewne 
emigracyjni politycy zasuszeni w dawnej wizji Polski międzywojennej, 
a on chciał fotografować źródło swego życia. W dalszej części wiersza pisał:

Dlatego wyprawiam się fotografować drzewo,
dużą roślinę, którą obchodzi się bokiem.
Tu zalegnę sprzętem, kunsztem, parabolami,
zmierzę kolistość światła i pochylenie dnia
rozwarcie czasu, szelest opadania ptaków.

Potem obejdę drzewo moje z daleka.

Przyjeżdżał do kraju. Obchodził �drzewo� z bliska i z daleka. Rozpyty-
wał ludzi o to, czy w Polsce można żyć, czy warto tu się przenosić. Sam mia-
łem taką z nim rozmowę. Powiedziałem, że można żyć, że trzeba wracać. Był 
zdziwiony. Mówił, że inni dają inne świadectwo. Ale byłem też świadkiem 
jego rozmowy ze Stefanem Rostworowskim, artystą malarzem z Krakowa, 
który mu zarzucał, że oni tam na Zachodzie przetrwali wojnę w luksusie, 
a walka o byt narodu i cierpienie było tu w kraju, o czym oni, ci z Anglii nic 
nie wiedzą. Zatem Jaś znów stawał na cenzurowanym, że wybrał łatwy pa-
triotyzm emigracji. Był niejako człowiekiem dwóch nie stykają się obszarów. 
Ale powoli rozwiązywał swoje sprawy na Wyspach Brytyjskich i w 1972 po-
wrócił do kraju.[Do wykreślenia: ta wiadomość była wcześniej Jednocześnie 
ogłosił swój protest przeciwko interwencji militarnej Paktu Warszaw-
skiego w Czechosłowacj]. Nabył grunt w Lanckoronie pod Krakowem, jak-
by z zamiarem budowania tam domu, jednocześnie wykańczał wystrój we-
wnętrzny mieszkania przy ul. Św. Jana 20 w Krakowie. Bywał na elitarnych 
spotkaniach w domu Stefana Stablewskiego. W kraju wstąpił do Związku 
Literatów Polskich. Ale w Polsce też musiał sie borykać z kontrowersyjnymi 
opiniami. Na łamach �Życia Literackiego� nazwano go �repatriantem�. Pro-
testował, pisząc: Nigdy nie opuściłem Ojczyzny, którą jest oczywiście język 
polski. Przez długie lata mieszkałem na prowincji, w polszczyźnie powiatowej 
nad Tamizą. Teraz wróciłem do stolicy mego języka, Polski, a ściślej jeszcze 
na rynek główny tej stolicy, którą jest oczywiście Kraków. �

Od 1972 zaczął ogłaszać drukiem liczne tomiki wierszy i prozy, wzno-
wienia rzeczy wydanych w Anglii i nowe. Były to tomiki poetyckie: Polowa-
nie i inne wiersze okolicznościowe, Z okna widać, Czas nie zagryza kobiet. 
Wybór wierszy miłosnych, Moje ciało oraz dwa tomy prozy: Życie wieczne. 
Opowiadania i Portret z małpką i dwa tomy przekładów wierszy z angiel-
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skiego, dokonanych wspólnie z Teresa Truszkowską: Sylvia Plath, Wiersze 
wybrane i Ted Hughes, Wiersze wybrane. Stawał się w kraju znany i cenio-
ny. Dzięki temu powrotowi jego twórczość trafiała do masowego odbiorcy 
w Polsce. Jego tomik wierszy Czas nie zagryza kobiet ukazał się w nakładzie 
5 000 egz. Portret z małpką w 10.000 egz. Spieszył się, żeby zostawić trwa-
ły po sobie znak, gdyż już wiosną 1974 rozpoznano u niego chorobę raka. 
Zmarł w Krakowie 14 XI 1975. Został pochowany obok swoich rodziców 
na cmentarzu Salwatorskim. Pośmiertnie ukazał się obszerny Wybór wierszy 
oraz mały tomik poezji Kraj i obraz.

Pośrodku jego życia stanęła bariera podziału pomiędzy krajem i emigra-
cją. W poezji jego są może dwa wielkie motywy: miłość do Polski i miłość 
do kobiet, ujęte także bardzo po polsku. Publikowane przez niego utwory 
bardzo różnią się stylem i kunsztem poetyckim. W jego dorobku widać wy-
raźna ewolucję ku poezji coraz bardziej dojrzałej. Pierwszy tomik Na cięci-
wie wypełniony jest motywami patriotycznymi. Daje obraz odczuciom, jakie 
wyniósł z pierwszych lat wojny spędzonych w Bretanii i w Szkocji. Stara się 
sprawę polską ujmować jak najbardziej bezstronnie, pisząc m.in.:

Że za wielkość, całość,
Nie za Polskę czerwoną, nie za Polskę białą
Lecz po prostu za Polskę. I to niech wystarczy.
I do takiej wracajcie z tarczą lub na tarczy.

Ale poeta wyboru po stronie nowej Polski Ludowej nie czynił, czego 
dowodem może być wiersz Czerwony car. Wydaje się jednak, że tematyka 
patriotyczna czy polityczna talentowi Rostworowskiego specjalnie nie odpo-
wiadała. Nad utworami jego z tego okresu ciąży przymus dopełnienia rymu, 
brak w nich zwięzłości myśli. Pięknym natomiast poematem poetyckim jest 
jego drugi tom Dni ostatnie i noce pierwsze. Oddaje on nastroje panujące 
w Polsce w ostatnich dniach przed wrześniem 1939 i dramat zetknięcia się 
sielskiej rzeczywistości polskiej z okrucieństwem wojny. Rostworowski 
pięknym swobodnym wierszem odmalowuje nastrój spokoju, jaki szlache-
cko, bohatersko i beztrosko panował w Polsce w przededniu straszliwego 
kataklizmu, jaki spadł na nasz kraj:

W gazetach było coś o Becku
Jako ministrze i człowieku
Coś o dożynkach w sławnej Spale
Prezydent żegna lato z żalem (s. 5-6)

Z dociekań wynikało jasno,
że jeszcze czas, więc można zasnąć. (s. 6)
A więc: �Dziś mamy poniedziałek
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27 S I E R P.N I A. Rano
Patrzyłem jak zbierają siano
Z tyłu za domem, koło Skałek. (s. 9)

Utwór oddaje dramat upływającego wolno czasu, jak to bywa przed burzą 
zapowiadaną okrzykami puchacza, przeczuciami flisaków na Wiśle. W dal-
szej części poematu poeta ukazuje umiłowany Kraków, Salwator, świetnie 
odtwarza atmosferę swego domu rodzinnego. Potem nagle w ten świat wkra-
cza wojna. Odtworzony jest obraz tragicznego exodusu ludzkiego podczas 
deszczu i bombardowania, obserwowany oczyma małego żuczka, który po-
dziwia okrucieństwo ludzkie, z ubocza widząc: Obłędnych dróg tragiczną 
powieść (s. 31). Wiersze Jana Rostworowskiego w listach przesyłanych z za-
granicy docierały w czasie wojny do kraju, były przepisywane i przesyłane 
znajomym jako utwory budzące ducha patriotycznego. Z tych jego wierszy, 
które krążyły w odpisach wśród znajomych i członków rodziny, można dziś 
przypomnieć piękny wiersz Siedem pozdrowień � wyrażający miłość do Pol-
ski oraz wiersze Godzina dziewiąta, Kołyska, Do dzieciątka. Jednym z wier-
szy, który powstał u kresu wojny i do kraju podczas okupacji dotrzeć nie 
mógł, lecz później został przedrukowany w antologii Jana Szczawieja Poe-
zja Polski walczącej, jest utwór pt. Chwała zwycięzcom. Jest on poświęcony 
walce o zdobycie klasztoru na Monte Cassino, ale poeta ukazał tę walkę bez 
fanfaronady, w sposób bardzo realistyczny:

I że widać szczyt góry, bo ogień w twarz praży,
Bo w oczy pryska kamień i gorący ołów,
Bo nagle stężał przodem idący towarzysz

I dziwną, szarą bryłą poleciał do dołu.
A potem był już koniec, tylko nogi drżały,
Gdy stał, łapiąc powietrze, pod zburzoną basztą,
Strzępy jakiejś rozmowy... oddalone strzały,
I myśl słaba, bezbronna � zdobyliśmy klasztor.

W okresie londyńskim Rostworowski sięgał również do wypowiedzi pro-
zą. W tomie Nasi ludzie z 1965 przedstawiał Polaków osadzonych w rzeczy-
wistości twardych realiów życia w Szkocji i jednocześnie związanych tęskno-
tą i swą innością z ziemią rodzinnego kraju. Najsilniejszą moc wyrazu w tym 
tomie ma opowiadanie Kazanie księdza Banacha, w którym ukazany został 
ogrom klęski tamtego świata, idącego od Wójczy po Chrzanów (krakowskie), 
klęski, która starła siedziby ludzkie na tamtej ziemi. Jej groza nie daje się 
przenieść na grunt świata i świadomości ludzi żyjących teraz w Anglii. Raz 
jest koniec świata � pisze autor. Dlatego ksiądz Banach, bohater wiersza, 
zamiast sentencji kazania intonuje tylko Te Deum laudamus.
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Opowiadania Rostworowskiego z tego czasu mają charakter poetycki, 
ale ujawnia on swój talent również w opowieściach realistycznych, czego 
dowodem jest utwór Oswobodzenie. Większość opowiadań z tego tomu zo-
stała w 1975 wydana w Polsce w zbiorze Portret z małpką. Stały się więc one 
niejako pomostem pomiędzy twórczością emigracyjną i krajową Rostworow-
skiego.

Kontynuując nurt poetycki, Jaś jeszcze w Anglii zaczął pisać wielkie 
poematy, o zróżnicowanej fakturze wewnętrznej. Tematem ich była również 
polskość rozbita obuchem wojny. Fragmenty tych utworów, które przytacza-
my z tomu Poezje 1950�1960, mogą być źródłem głębokiej refleksji:

By na nim znaleźć, rzucone w przejściu pożółkłą kością
Źdźbło dla tonących � wierny do grobu GŁÓD ZA MIŁOŚCIĄ.
Bo nawet pliszki mają swoje jamy, a ptaki gniazda
I jakąś, sobie najbliższą gwiazdę ma każda gwiazda
I trzeba komuś zanieść na dłoni węgielek ciepła
Kiedy mu zimno, a kiedy płacze, powiedzieć � nie płacz. (s. 43)

lub też inny fragment z poematu Teodor Bakałarz:

najciszej � jak dotyk batystu
najsmutniej � jak szept starych listów
najbliżej � jak w nocy to ramię
najłatwiej � jak gdy serce się złamie
najtrudniej � jak uciec starości
najprościej � w dłoniach matki najprościej
najgłupiej � jak srebrnik Judasza
najwygodniej � że TA Polska � nie nasza
najgorzej � gdy już nic nie zatarga
najboleśniej � z OJCZYZNĄ na wargach. (s. 68)

albo inny fragmencik tego poematu:

Serce w nocy się toczy
niczyje,
zacisnęło oczy
i wyje! (s. 55)

Takie niewielkie fragmenty większych całości czyniły z Rostworowskie-
go wielkiego poetę, który nie uciekał w dziwactwa i niezrozumiałość, ale 
pozostawał wierny przekazowi myśli zgodnemu z ludzkimi oczekiwaniami. 
Nie wszyscy go jednak uznawali. Zgryźliwy Wacław A. Zbyszewski nazwał 
jego poezje grafomanią młodej pensjonarki. Nawet w Polsce, w �Tygodniku 
Powszechnym�, okres londyński jego poezji poddał krytycznej ocenie za-
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przyjaźniony z nim Marek Skwarnicki, pisząc, że obfitowała ona w wiele 
utworów słabszych, przypadkowych, nazbyt szkicowych, nużących niekiedy 
dłużyznami. W 1966. Rostworowski ogłosił tomik Słowik i miecz. W nim tak-
że nie brakło utworów wyrażających tęsknotę za krajem. W wierszu Brat 
kamień pisał:

Poznałem kraje jak pejzaże,
Zwiedziłem ludzi jak okolice
I wiem już: poza tobą
Nimi się nie zachwycę. (s. 10).

W tomie tym są też piękne wiersze o motywach religijnych i zaczerpnię-
tych z dziejów sztuki jak np. Legenda o Michale Aniele:

Boże otwórz mi nieba!
Otworzyłeś je lilii polnej
otworzyłeś złamanej trzcinie... (s. 20)

Takim pomostem pomiędzy emigracją a krajem jest wydany w 1968 tom 
Feretron. Następne świetne tomiki poety ukazują się już w Polsce. Są to: 
Z okna widać i Czas nie zagryza kobiet. W pierwszym z wymienionych jest 
sporo motywów religijnych lub związanych jeszcze z Anglią, ale jest też już 
to wrastanie w substancję narodową. W wierszu Jesteś morzem podmiot li-
ryczny wspomina, że był wszystkim: morzem, pojęciem, kolibrem, a teraz 
chce być narodowy i zarazem nakazuje ironicznie � i patrz jak to wygląda. 
Bowiem jawi się już szarpanina z tą ponownie odkrytą ojczyzną � szarugą 
(z wiersza Pod majaków bramą), Świetny jest też wiersz Grekiem być, gdy 
poeta o władcach Polski Ludowej pisze:

bo oni myślą
w sobie
my
za siebie

Tom ten emanuje obrazowością, świetnymi skojarzeniami, niepowtarzal-
nymi i zarazem w pełni komunikatywnymi, jak np.:

i dziewczyna, która z myślenia
zrobiła sobie biżuterię (wiersz Relikwiarz, s. 38)

Wiele wierszy wyraża trafne odczucie losów miłości:

Gry w chowaną
pochowałem miłość kobiety
w cieniu włosów
drugiej kobiety (s. 50)
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Jest tu wiele utworów poświęconych sytuacji polskiej, która osacza ramą 
losy samego poety, jak choćby w wierszu Spotkanie z ptakiem:

W każdym kolejnym oknie które mijam
piasek jest trochę wyższy. Niebo
trochę węższe. Schodzę w dół, myślę,
pod nogi patrzę, zdrowie wysoko stawiam (s. 56).

Utwory z tomu Czas nie zagryza kobiet są wyrazem swoistej poezji mi-
łosnej, oddającej obraz życia, w którym uczucia zespolone są z konkretyzacją 
aktu miłosnego, jak choćby z wiersza Lido: 

Bo trzeba było cię opłynąć,
nastroić i otworzyć.

Ale też niemało w poezji tej bardzo trafnych odczuć, jak chociażby 
w wierszu Sto daktyli za ciebie:

Kiedy jesteś, kiedy idziesz obok,
kiedy czuję twoje szczupłe biodro,
to właściwie nie można cię kochać,
bo jest tylko przeźroczyście i modro. (s. 18).

Kolejny tom z 1975 zatytułowany Moje ciało jest wyrazem poezji bardzo 
męskiej. Podmiotem lirycznym jest tu �jednorożec� � mężczyzna o określo-
nych egoistycznych zachciankach, ale równocześnie uświadamiający sobie 
coraz bardziej kres swoich sił biologicznych. Ów egoizm miłości obrazuje 
wiersz Arkadia, odmalowujący sprzeczność dążeń mężczyzny z kierunkiem 
oczekiwań kobiety. Ideałem mężczyzny jest, jeżeli mu się to uda � rozwinąć 
skrzydła, a jeśli nie, to pozostaje jeszcze czas na miłość, wśród której przed-
miotów może on jeszcze przebierać. Trafny jest tu obraz z wiersza On: 

Kiedy wychodzi z siebie
   wraca do siebie
   bo siedziba jego jest wszędzie.

Poeta daje tu wyraz swoim poglądom, że kształtem dla ciała jest kobieta, 
dla głowy � świat, dla jutra � historia. I wreszcie tom Życie wieczne � opowia-
dania, pochodzący też z tego tak bogatego w wydarzenia wydawnicze 1975. 
Są tu utwory o ogromnym kunszcie poetyckim, jak chociażby opowiadanie 
Perła czyli absolutne delicje � utwór pełen zdarzeń i skojarzeń najbardziej 
niespodziewanych, czasem technicznych, czasem o treści handlowej, ale osa-
dzonych w głębokim miąższu ludzkich uczuć i pragnień miłosnych.

Twórczość Jana Rostworowskiego rozpołowiona czasem historii, roze-
rwana jakby na dwa kontynenty, wyparta z emigracji, przywrócona krajowi, 
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niestety na zbyt krótko, w świadomości polskiej nad Wisłą może nie doznała 
takiego utrwalenia, jakie byłoby jej należne. Natomiast w tradycji rodzinnej 
Jan pozostanie jako największy artysta słowa pisanego w powojennym poko-
leniu literackim Rostworowskich.

Bibliografia: Poezja, proza: Wielkanoc, �Głos Polski� 1940, nr 159 z 28 kwietnia 
(Paryż), Styczniowcy (mps), Kołysanka, �Głos Katolicki� 1945, nr 34, s. 5; Na cięci-
wie, Londyn 1945; Dni ostatnie i noce pierwsze, Edinburgh 1945; Antologia poezji 
polskiej (1939�1945), oprac. Stanisław Lam, Paryż 1945; Trzynaście godzin nocy, 
drzeworyty J. Sękalski, Edinburgh 1946; Most, �Polska Wyzwolona� 1946, nr 83, s. 
6 i �Przekrój� nr 67, s. 9; Niebieski meldunek, [w:] Wiersze polskie wybrane. Anto-
logia poezji od �Bogu rodzicy� do chwili obecnej, zebrał M. Grydzewski, Londyn 
1946, s. 315; Szczyt; Małgorzata Jagiełło, �Wierchy� 1947�1948, s. 71; �Pacierz 
Warszawy� [w:] -Warszawa w pieśni. Wiersze i poematy. Wybrał i ułożył M. Gry-
dzewski, Londyn 1947, s. 159�160; Trzy szarże, [w:] 9 Pułk Ułanów Małopolskich, 
praca zbiorowa, Edynburgh 1947, s. 4; W majową noc, �Wiadomości�, 1951 nr 27, 
s. 1; Prośba (małej Basi), tamże,1954, nr 1, s. 1; Halina z firmy Luxor (opowiadanie 
prawdziwe), tamże,1958, nr 23, s. 1; Mojej muzie, tamże,1958, nr 31, s. 1; O kogu-
tach i małpach, tamże, 1958, nr 45, s. 3; O Ojczyźnie, tamże, 1958, nr 48, s. 1; Ogór-
ki marne (dedykowane. Marianowi Hemarowi), tamże, 1958, nr 43, s. 5; Pochwała 
męskości, tamże, 1958, nr 18, s. 4; Teodor Bakałarz (poemat), tamże, 1958, nr 40, s. 
1�2; Zgrzeszyłem, �Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza� 1958, nr 120, s. 2; Proza: 
Wędrówki i szczyty na piętrze, �Wiadomości� 1958, nr 22, s. 3, Wspomnienie, opo-
wiadanie, szkice, tamże, 1958, nr 49, s. 4; Wiersze: O ikonie ofiarowanej katedrze 
Coventry przez ambasadora Z.S.R.R., �Wiadomości�, 1959, nr 1, s. 1; Przez ocean 
(dedykowane. K. Wierzyńskiemu), tamże, 1959, nr 4, s. 1, Niejaki Albin Gąsiorek, 
tamże, 1959 nr 7, s. 1�2; Ballada o granicy, tamże, nr 9, s. 1; Czarna magia, tamże, 
1959, nr 12, s. 3; Dwie jodły (ballada), tamże, 1959, nr 24, s. 1; Wiersze jednej miło-
ści, [ z tego cyklu:] Erotyki i marzec, Erotyki i kwiecień, Erotyki i maj, Erotyki i czer-
wiec, tamże, 1959, nr 31, s. 1; Miguelo (szkic), tamże, 1959 nr 48[43], s. 1; Nimfiąt-
ku z kiosku, tamże, 1959, nr 39, s. 1; Skarga, tamże, 1959, nr 49, s. 1; Trudno, tamże, 
1959, nr 53, s, 1; Chwała zwycięzcom!, �Ogniwo�, dodatek tygodniowy do �Nowe-
go Świata�, Nowy Jork, 1959, nr 20, s. 2; Co kto woli, �Tygodnik Polski, dodatek 
tygodniowy �Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza�, 1959, nr 27, s. 9, Rzecz 
o szyjach, �Tygodnik Polski� 1959, nr 42, s. 4; Proza: Twarz, �Wiadomości� 1959, 
nr 11, s. 1; Wiersze: Wiersz nienajlepszy, �Tydzień Polski� 1960, nr 1. s. 4; Koszmar, 
tamże, 1960, nr 9, s. 1; Nowa Huta? Nie tutaj, tamże, 1960, nr 20, s. 7, Fraszka, 
tamże,1960, nr 22, s. 4; Polowanie na wilka, tamże, 1960, nr 25, s. 4; Opowieść wi-
gilijna, tamże, 1960, nr 52, s. 5; Trzy etiudy o włosach Eleonory, �Wiadomości�, 
1960, nr 1. s. 4; Słowo o stylu, tamże, 1960, nr 8, s. 1; Doktor Emilia Tur, tamże, 
1960, nr 9, s. 5, Ucieczka, tamże,1960, nr 12, s. 5; Moja poetycka rzecz, tamże, 1960, 
nr 23, s.1; �Skamandrowi� podzwonne (Pamięci J. Lechonia i J. Tuwima), tamże, 
1960, nr 25, s. 4; Aurora, tamże, 1960, nr 39, s. 1; Niewinny grzech, tamże, 1960, nr 
47, s. 1; Pożegnanie kochanki, tamże, 1960, nr 47, s. 1; Teresie, tamże, 1960, nr 47, 
s. 1; Zielone winogrona, tamże, 1960, nr 47, s. 1; Pan Piotr, �Kultura� Paryż 1960; 
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Proza: Ręka piekarza, �Tydzień Polski� 1960, nr 51, s. 4; Nasi ludzie (fragm.) �Wia-
domości� 1960 � Stanisław, nr 14, s. 2; Aleksander 1960, nr 18, s.3, Antonina Poku-
sa, nr 20, s. 3; Nie płacz, Esterko, tamże, 1960, nr 21, s. 2; Polowanie na żubra, 
tamże, 1960, nr 22, s. 3;;Oswobodzenie, tamże,], 1960, nr 44, s. 3; Mizerykordia, 
tamże, 1960, nr 49, s. 2; Drewniana nóżka, tamże, 1960, nr 51/52, s. 19; Wiersze: 
Rozmowa, �Tydzień Polski� 1961, nr 4, Pochwała listonosza, tamże, 1961, nr 9, s. 7; 
Ubieranie Anny, tamże, 1961, nr 11, s. 7; Lament rodzaju. Maria Magdalena, tamże, 
1961, nr 13, s. 5; Wakacje, tamże, 1961, nr 24, s. 4; Ballada stara jak świat, tamże, 
1961, nr 26, s. 4, Strzemienne, tamże,, 1961, nr 40, s. 6; Trzeci człowiek, tamże, 
1961, nr 41, s. 7; Postęp, tamże, 1961, nr 46, s. 4; Pastorałka, tamże, 1961, nr 51, s. 
4;, s. 6; Proza: List z Caventry, �Tygodnik Polski�, 1961, nr 29, s. 4; Techniczny 
Krock out, tamże, 1961, nr 33, s. 7; Klucz i kluczyk, tamże, 1961 nr 34, s. 7; Wypadek, 
tamże, 1961 nr 35, s. 6; Cebula, tamże, 1961 nr 42, s. 8; Wielkanoc, tamże, 1961 nr 
60; Jeden czerwony dzień, �Wiadomości� 1961 nr 33, s. 1; Jan Nepomucen, �Kultu-
ra� 1961 nr7/8, s. 169-179; Wiersze: Koncert na stacji Victoria, �Wiadomości� 1961 
nr 3, s. 1; Wieniawski, tamże, 1961 nr 8, s.6, Kabała (ded. W. Zagórskiemu),tamże,1961 
nr 8, s. 1; Tak odchodzisz (pamięci O. Wilde�a),tamże,1961 nr 8, s. 1, Ballada Trzy 
ballady dla donny Anny: Ballada o kupcu, Ballada o głupcu, Ballada o uczonym, 
tamże, 1961 nr 10, s. 1, Akt suwerenności. Obywatel!, Ciągnąc w niebo, Przestroga 
ornitologa, Skała Logos, Romanzo, Msza donny Anny, tamże, nr 14/18, s. 1; Chucie, 
tamże,1961, nr 17, s. 1; Ewie wracającej z harcerskiego obozu powitanie antyczne, 
tamże,1961, nr 19, s. 1; Klonowy trakt, tamże,1961, nr 26, s.1; Lizzie Borden, tamże, 
1961, nr 46, s. 6; Słowik i miecz, Ballada o ławce, Erotyk, Nawiedzenie, Skok, Roz-
staje, tamże, 1961, nr 46, s. 1; Poeta, tamże, 1961, nr 49, s. 1, o Abbot�s Anne, �Wia-
domości� 1962 nr 4, s. 1; Na śmierć Broniewskiego, tamże, 1962 nr 22, s. 1; Druga 
ballada o Abbot�s Anne,tamże,1962, nr 24, s. 1; Konferansjer (ded. J. Bielatowiczo-
wi), tamże, 1962, nr 35. s. 1; Dwa dni, tamże, 1962, nr44, s. 1, Mowie polskiej, tam-
że, 1962, nr 44, s. 1; Ofertorium, tamże, 1962 nr 45, s.6; Trzecia ballada o Abbot�s 
Anne, tamże, 1962, nr 46, s. 1, Złotnik, �Tydzień Polski�, 1962, nr 5, s. 4, Wiatr, 
tamże, 1962, nr 11, s. 7; Jałowiec, tamże, 1962, nr 14, Siedem pozdrowień, tamże, 
1962, nr 16, s. 1; Dzieciom polskim w Niemczech, tamże, 1962, nr 20, s. 3; Wróżba, 
tamże, 1962, nr 23. s. 6; Dziewczynie, tamże, 1962, nr 24, s. 7; Złoty kluczyk, tamże, 
1962, nr 30, s. 7, Biedronka, tamże,nr 37, s. 10;; Modlitwa za fujarkę, tamże, 1962 nr 
41, s. 5, Ofertorium, tamże, 1962, nr 43, s. 1, Florencja, tamże, 1962, nr 50, s. 3; s. 
5; Kolęda tysiąca lat, tamże, 1962, nr 51, s. 1; Proza: Zielone drzwi, �Tydzień Pol-
ski� 1962, nr 21, s. 4; Opatowa Anna. Trzy ballady, Londyn 1962, wyd. krajowe 
Kraków 1984; Życzenia noworoczne,� Kalendarz Dziennika Polskiego w Wielkiej 
Brytanii� 1962,.s 29; Brat kamień, �Kultura� 1962, nr 11, s. 4; Słowo o czasie, Prze-
szły, Przyszły, Teraźniejszy, �Wiadomości� 1963, nr 3, s. 1; Bukiet dla Emilii, tamże, 
1963, nr 25, s. 1; Malowanie obrazu, Pomysł, Szkic, Rozmiatanie, Dzieło (dedyko-
wane M. Bochuszowi-Szyszce), tamże, 1963, nr 33/34, s. 9; Legenda o Michale 
Aniele, Introit, Graduał, Lekcja, Ewangelia, Ofiarowanie, Przeistoczenie, Komunia, 
Ite missa est, Ostatnia Ewangelia, tamże, 1963, nr 43, s. 1; [Wiersze o Z. Nowakow-
skim], Bo to jest tak, Dzwonek niedzielny, Gałązka rozmarynu, Geografa serdeczna, 
Książka zażaleń, Kucharz doskonały, Rubikon, Stawiam bańkę, Z mojej parafii, tam-
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że, 1963, nr 9, s.1; Styczniowcy, �Tydzień Polski� 1963, nr 3, s, 1, Mój Kraków, 
tamże,1963, nr 7, s. 1; Źródło, tamże, 1963, nr 14, s. 4; Pieśń zmartwychwstania, 
tamże, 1963, nr 15, s. 1, Powrót taty (żeglarza), tamże, 1963, nr 18, s. 5, Na zabicie 
Lorki, tamże, 1963 nr 22, s. 5�7; Pukanie do Anny (mała ballada), tamże, 1963, nr 
27, s. 4; Ofelia z Jabłkiem, tamże, 1963, nr 33, s. 4; Pochwała Marty, tamże, 1963, 
nr 33, s. 4; Post scriptum, tamże, 1963, nr 33, s. 4, Zabili Jana, tamże, 1963, n r 49, 
s. 4; Mocny a nieśmiertelny, �Kontynenty Nowy Merkuriusz� 1963, nr 53, s. 3, Amon 
i Anioł, �Kultura� Paryż 1963, nr 6, s. 55�56; Styczniowcy (wiersz), [w:] Walka o wol-
ność, Londyn 1963; Poezje 1958�1960, z ilustracjami Marka Rostworowskiego, 
Londyn 1963; �Arena� 1963, nr 16, s. 120-122 [ sześć wierszy tłumaczonych przez 
Rostworowskiego na język angielski]; Proza: Berło w mrowisku, �Wiadomości� 
1963, nr 35, s. 6; Droga, �Tydzień Polski� 1963, nr 11, s. 4; Przez gwiazdy do na-
dziei, tamże, 1963, nr 51, s. 1; Toast dla niedźwiedzia, �Wiadomości� 1963, nr 2, s. 
3; Wyścigi, tamże, 1963 nr 2, s. 3; Poezja: Muza sprzedajna. 121 wierszyków z ilu-
stracjami Teresy Rostworowskiej, b.d. i m.w.; Proza: Nasi ludzie, nowele, Londyn 
1965; Poezja: Słowik i miecz,. Essex 1966; Tren, (wiersz) �Współczesność� 1967, nr 
3, s. 7; Kamień z serca (wiersz), �Tygodnik Powszechny� 1967, nr 3, s.7; Leżajsk, 
Wawel (wiersze), �Życie Literackie� 1967, nr 23, s. 7; Kołysanka z Nowego Jorku, 
Psalm na pustyni (wiersze), �Świat� 1967, nr 29, s. 6; Feretron, Twój czas, Zasłona 
(wiersze), �Poezja� 1967 nr 7, s. 29-30; Feretron, Londyn 1968, Nagle ta świetność, 
�Wiadomości� 1969, nr 3; Żegnajcie panny czyste, Witraż, Nasza piosenka, �Poezja� 
1968, nr 6, s. 48; Niech mnie przemienią � Sąsiadom Słowakom i Czechom (Jesień 
1968 � utwór poetycki), �Wiadomości� 1969, nr 21; Wiersze: Astronautom, �Wia-
domości� 1969, nr 35; Dojeżdżamy tam między lasem (wiersz), tamże, 1969, nr 39; 
O votum zaufania lub nieufności. Do redaktora �Wiadomości�, �Wiadomości� z 20 
VII 1969 (artykuł: nr 1216). Poemat dla Jolanty, Londyn 1970; Wyprawa, Wypadek 
(wiersze), �Wiadomości� 1970 nr 6; Jak (wiersz), �Kronika� (Londyn) 1970, nr 48, 
s. 2; Polowanie i inne wiersze okolicznościowe, Kraków 1972; Z okna widać, War-
szawa 1973; Córka brązownika, Miejsce, na które się umiera, Nie pamiętam, Zdaje 
mi się, Nie wierzcie mi! Ale było miasto i inne, �Poezja� 1973, nr 12, s. 68�71; Kraj 
i obraz, Wiesz z prawdziwego ptaka, Na zimę, Owca �Więź� 1973, nr 7/8, s. 26, 28, 
29; Oczy, �Tygodnik Powszechny� 1973, nr 3, s. 5; Pastorałka, �Dziennik Związko-
wy�. Dodatek niedzielny, Chicago 1973, nr 301, cz. III, s. 1; Teatr, �Literatura�, 
Warszawa 1973, nr 25, s. 7; W roli głównej, �Oficyna Poetów� 1973, nr 2, s. 50; 
Wiersze z prawdziwego ptaka, �Oficyna Poetów� 1973, nr 2. s. 50; Wiersze dla Pio-
tra Rault: Piotr chmura, Czerwony kogut, Piotr łamie kolor, tamże, 1973, nr 4, s.22; 
Zamykamy! Zamykamy!,tamże,1973, nr 4, s. 5-7; Drewniana nóżka,:Życie Litera-
ckie� 1973, nr 51/52, s. 12-13; Czas nie zagryza kobiet. Wybór wierszy miłosnych, 
Kraków 1974; Trzy przykazania mechanika, s. 468, Cudzoziemcowi, s. 603, Do dzie-
ciątka, s. 640. Chwała zwycięzcom, wiersze, [w:] J, Szczawiej, Poezja Polski wal-
czącej 1939-1945, antologia, t. 1, Warszawa 1974; Chwała zwycięzcom (wiersz), 
�Kierunki� 1984 nr 21 s. 1;Proza: Portret z małpką. Opowiadania, Kraków 1975; 
Życie wieczne. Opowiadania, Warszawa 1975; Poezja: Moje ciało, Kraków 1975; 
O Perle, Odczytując anioła,, Z tajemnic mowy naszej, O pieśni, �Szpilki� 1975, nr 
50, s. 10; Kraj i obraz, Kraków 1979; Wybór wierszy, Warszawa 1980; Czysto wie-

Rostworowski-Monografia tom2.ind139   139Rostworowski-Monografia tom2.ind139   139 2013-03-20   15:06:022013-03-20   15:06:02



~ 140 ~

przowa inicjatywa (proza), �Przegląd Polski� z 9 VI 1988; Apel poległych (K. Sos-
nkowskiemu), �Związkowiec� 1989, nr 71, s. 8; Jak kiedyś zobaczyłem, �Tydzień� 
1989, nr 41, s. 7; Krótkie muzeum o człowieku, �Zdanie� 1989 nr 7/8 okł.; Przez 
ocean, �Poezja� 1990 nr 7/9, s. 81�62; Moja poetycka rzecz, �Gwiazda Polarna� 
1995, nr1995, nr 13, s. 9; Złote runo, tamże, 1995, nr 15, s. 9; Skarga, tamże, 1995, 
nr 29, s. 9; Ballada o granicy, �tamże, 1995, nr 47, s. 9; Kołysanki amerykańskie, 
�Przegląd Polski� z 18 I 1996, s. 10; Tłumaczenia: Sylvia Plath, Wiersze wybrane, 
Kraków 1975 (tłum. wspólnie z Teresą Truszkowską); Ted Hughes, Wiersze wybra-
ne, Kraków 1975 (tłum. wspólnie z Teresą Truszkowską); Wystan Hugh Auden, Pani 
płonąca na rozstaju, Odwiedziny floty, Żerowisko, Nie jestem aparatem fotograficz-
nym, Pseudopytania, Spotkanie, Lądowanie na księżycu � przekład Jan Rostworow-
ski, �Literatura na Świecie� 1976 nr 11, s. 40-59; Artykuły, korespondencje, re-
cenzje: Wspomnienie o ojcu, �Wiadomości� 1958, nr 21; Twarz (reportaż satyryczny); 
�Wiadomości� 1959, nr 11; Życiorys na żądanie, �Wiadomości� 1962, nr 14;. Cier-
nista studnia Salury, �Wiadomości� 1962, nr 34, s. 4 (o działalności kulturalnej K. 
Vincenza); Dziwy i dziwolągi, �Wiadomości:� 1963, nr 13, s. 4 (na temat przedpłaty 
na wydanie tomu poezji); Spowiedź kataryniarza, �Kontynenty. Nowy Merkuriusz� 
1963, nr 54, 21�22 (na temat własnej poezji); Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza 
tym (o Piwnicy pod Baranami) �Wiadomości� 1969, nr 17; O votum zaufania lub 
nieufności (korespondencja), �Wiadomości� 1969, nr 29 (odpowiedź na atak Maria-
na Hemara � �Wiadomości� nr 1212); Między wierszami. By wzruszyć się trzy razy 
(rec.), �Wiadomości� 1969, nr 31; Sprawa Mackiewicza i moja, �Wiadomości� 1969, 
nr 45; Na marginesie ankiety �Wiadomości� o Witoldzie Gombrowiczu (korespon-
dencja), �Wiadomości� 1970 nr 2; Nie jesteśmy w stanie podać pełnej bibliografii 
Jana Rostworowskiego, gdyż wypełniłoby to książkę].

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Wizytówka Jana Rostworowskiego z zapisanym tekstem z 1938;Listy: 
list Jana Marii Rostworowskiego z 19 XII 1939; B. Jag. 17658/II, 17639/II Koresponden-
cja Stanisława Vincenza, k. 379-380 i 17659/II k. 171-172; B.Kórn.12001, Koresponden-
cja Kazimiery Iłłakowiczówny k.6; Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego w Londynie No. 
A. 10.10/322; listy: do Marii Rostworowskiej (Mysi) od Jana Rostworowskiego z 8.09 
i 24.10.1938 oraz z 9.01, 21.01, 19.03, 23.04.1939; do Zofii Rostworowskiej od Jana Rostwo-
rowskiego z 18.04.1939; do Stanisława Rostworowskiego od: Jana Frylinga z 20.12.1939, 
od Jana Rostworowskiego z 17 II 1940; od Tadeusza Wierusz-Kowalskiego bd.; od Tadeusza 
Wierusz-Kowalskiego z 23.04. 1940; od Jana Rostworowskiego z 24.04.1940, od Teresy 
Drużbackiej z 31.05.1940; listy Róży Rostworowskiej z 1957 i z 6 VII 1964 do Zofii Ro-
stworowskiej; list Zofii Rostworowskiej do Jana Rostworowskiego z 30.08.1962 w sprawie 
napisania poematu o św. Kindze na prośbę zakonnicy Zofii Brzezińskiej; listy o. Tomasza 
Rostworowskiego do S. M. Rostworowskiego, Rzym, 12.04.1964 i 28.09.1964; list Teresy 
Rostworowskiej do Stefana M. Rostworowskiego z 21.05.1972;; 
PUBLIKACJE: W sali Ogniska Polskiego,, �Orzeł Biały� (Londyn) 1960, nr 9 (922); �Kurier�, 
J. Bielatowicz, Ze Świętego Stanisława do Opatowej Anny (Rzecz o poezji Jana Rostworow-
skiego), �Wiadomości� 1962, nr 19, s. 2; �Dziennik Polski� 1962, nr 235, s. 3 (wieczory au-
torskie w Edynburgu i Glasgow);tamże,1962, nr 1241, s.3 (sprawozdanie z wieczoru poezji 
w Londynie), �Wiadomości� 1962, nr 22, s. 8 (o wieczorze literacko-muzycznym w Detroit); 
Ćwiartowanie wiersza, �Kronika� 1970, nr 48; �Życie Literackie� 1973, nr 13, s. 20; Wiado-
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mości i komentarze, �Wiadomości� Londyn 1973, nr 23 s. 2 o powrocie Jana Rostworowskie-
go do Krakowa, z karykaturą poety); M. Chmielowiec, O powrocie Jana Rostworowskiego 
do kraju, �Wiadomości� 1973, nr 23, s. 2; Rostworowskiemu Przestroga i Jan Rostworowski 
(fraszki o nim), �Tydzień Polski� (Londyn) z 10.II.1973; B. Rostworowski, List otwarty 
do S. Balińskiego, �Oficyna Poetów� 1976 nr 2, s. 50 (w sprawie stosunku pisarzy i prasy 
emigracyjnej do Jana Rostworowskiego); Pisarze ziemi krakowskiej, Kraków 1976, s. 170 
(bibliografia); Wiadomości i komentarze, �Wiadomości� 1976, nr 1556; J. Kowalik, Biblio-
grafia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku, t. II, 
Lublin 1976, s. 116; M. Skwarnicki, Jan Rostworowski, �Tygodnik Powszechny� 1976, nr 1, 
s. 6; L. M. Bartelski, Polscy pisarze współcześni. Informator 1944-1974, Warszawa 1977, s. 
302 (nota); M. Grydzewski, Na piechotę przez wiersze, �Pismo� 1981, nr 7, s. 105�109; A. 
Międzyrzecki, �Chciałoby się zacząć wszystko od nowa�. Z dziennika, �Twórczość� 1985, nr 
7/8, s. 114�115; Z. Lichniak, Mój skowronek poezji polskiej na emigracji. Jan Rostworowski 
i jego �sprawa�, �Kierunki� 1988, nr 27-34; Stanisław Rostworowski, Łuna od Warszawy, 
Warszawa 1989, s. 168 i nast.; B. Mamoń, Rostworowski Jan Michał, PSB,t.32, s. 209-211; 
Kuncewicz P.,Leksykon polskich pisarzy współczesnych, Graf-Punkt 1995, s.171-172; B. 
Klimaszewski, E. R. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały słownik pisarzy polskich na obczyź-
nie 1939�1980, Warszawa 1993; J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, 
Warszawa 1997, s.278, 509; R. Habelski, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 
1999, s. 174, 268, 269; M. Danilewicz-Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 
1939�1999,Wrocław � Warszawa-Kraków 1999, s. 49 i nast.;. Z. A. Judycki, B. Klimaszew-
ski, Krakowianie w świecie. Słownik biograficzny, t. I, Toruń 2000, s. 104; Encyklopedia 
krakowska, red. D. Kaliszewicz, Warszawa-Kraków 2000; W. A. Zbyszewski, Gawędy o lu-
dziach i czasach, Warszawa 2000, s. 285; H. Reszczyńska-Eissigman, Kaprysy losu, Toruń 
2001, s. 286�287;; M. Gajewski, Polski Harry, �Dziennik Polski� (Londyn) z 21.02.2002; M. 
Gajewski, Nie zagryzam, �Dziennik Polski� (Londyn) z 13.03.2002; W. Roszkowski, Naj-
nowsza historia Polski 1945�1980, Warszawa 2003, s. 193, 599; o. Tomasz Rostworowski 
TJ, Szerzyć Królestwo, Warszawa 2004, s. 30; tenże, O Bogu i ludziach, Warszawa, 2005, s. 
65 i nast.; W. J. Podgórski, Zapomniany Jan Rostworowski, Londyn, �Tydzień Polski� z 4 II 
2007; A. Kwilecki. Silva rerum, Poznań 2007, s. 115; J. Gałowicz, Twórczość poetycka Jana 
Rostworowskiego, Kraków 2008,M. J. Minakowski, Elita wileńska, Kraków 2011, s. 880.
INNE: Rostworowski Jan Maria, Wiem: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna 
Wikiencyklopedia, wolna encyklopedia, Internet; Rysunkowy portret wykonany przez Ma-
riana Bogusza-Szyszkę � reprodukcja w Poezje, Londyn 1963; Rysunkowy portret zrobiony 
przez Irenę Ludwig.

TERESA Maria z HORODYŃSKICH ROSTWOROWSKA (Renia) h. Korczak, 
ur.13 V1921 w Piadykach, córka Bogusława Horodyńskiego i Jadwigi z Ja-
ruzelskich h. Ślepowron – więźniarka w Sowietach, lingwistka, poetka, 
malarka, żona Jana. 

Jej ojciec, właściciel majątku Piadyki, pow. Kołomyja, woj. stanisławow-
skie, rotmistrz (nominacja z okresu wojny), po kampanii wrześniowej przyby-
wał w Rumunii. Tu w listopadzie 1940 przez komendata tajnej Bazy łączno-
ści kryptonim �Bolek� płk. Stanisława Rostworowskiego został mianowany 
komendantem głęboko zakonspirowanej Bazy �Bolek II�, która pozostawała 
na terenie Rumunii po zwinięciu dotychczasowej siatki łączności kierowanej 
przez Rostworowskiego. Horodyński do czerwca 1943 kierował tajną placów-
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ką, która później otrzymała kryptonim �Szeik�, utrzymywał łączność radiową 
z Warszawą i Stambułem oraz trasy kurierskie na Lwów. Aresztowany przez 
gestapo ok. 8 VI 1943, przebywał w więzieniu rumuńskim do 1 IX 1944, kie-
dy został zwolniony. Na polecenie Bazy łączności w Stambule zorganizował 
ponownie placówkę tajną kryptonim �Remus�. Po ustąpieniu Niemców ok. 20 
III 1945 został aresztowany przez NKWD, wywieziony do Rosji, gdzie zmarł 
w łagrze na Kołymie 15 lub 23 marca 1952. Miał wyjątkowe zasługi dla spraw 
wywiadu i łączności, jest mało znanym w polskiej historiografii bohaterem lat 
wojny i prześladowań niemieckich oraz sowieckich.

Teresa dzieciństwo spędziła w Piadykach. Później była w Sacrế Coeur 
we Lwowie, gdzie przebywała niemal do czasu wybuchu wojny. Po ustaniu 
działań wojennych z września 1939 wspólnie z matką Jadwigą próbowała 
przejść granicę sowiecko-rumuńską. Przy przekraczaniu granicy obie panie 
zostały pochwycone i wsadzone do więzienia w Pryłukach. Potem przebywa-
ły w więzieniach w Charkowie i Kijowie, ostatecznie zostały zaocznie skaza-
ne na 5 lat zasłania. Po wyroku przewieziono je do Nowosybirska, a potem do 
lagru Nowa Iwanówka. Gdy w 1941 nastąpiła amnestia, Teresa wraz z matką 
zaczęły dążyć na południe Rosji i dotarła do Semipałatyńska, gdzie praco-
wała przy suszeniu torfu. Warunki tam były złe, trzeba było z daleka nosić 
wodę, drzewo na opał zbierać w lesie. Znalazła inną pracę, która odbywała 
się w godzinach nocnych, ale miała ten plus, że po jej skończeniu można było 
pierwszemu stanąć w kolejce po chleb przed sklepem.

Panie Horodyńskie uznały jednak, że trzeba dalej dążyć na południe 
Związku Sowieckiego i dotarły do kraju Kazachów. Tu Teresa była na razie 
zatrudniona przy kopaniu rowów. Wynagrodzeniem była garść ziarna. Rzecz 
jednak w tym, że młyn, w którym można było zemleć owe ziarno, był daleko 
w górach. Trzeba było do niego iść pieszo, a w tym czasie już Horodyńskie 
miały tylko jedną parę butów. W miejscu ich pobytu był wielki piec do pie-
czenia chleba, a palenisko było otwarte i wokół była nagromadzona sucha 
trawa, którą palono. Co pewien czas wybuchał pożar tej trawy, który gaszo-
no kocami. Ratunkiem dla obu pań stało się to, że już funkcjonowała misja 
polska, która zbierała ochotników do wojska. Dzięki tej misji Horodyńskie 
dotarły do miejsca formowania się dywizji polskiej w Kazachstanie. Tere-
sa została przyjęta do wojska i włączona do prowadzenia pracy kulturalnej. 
W 1942 opuściła wraz z 11 dywizją Związek Sowiecki i znalazła się w Pale-
stynie. Tam między innymi spotkała Olesia Rostworowskiego, który ułatwił 
jej dostanie się na kursy i zdanie matury. Poza tym, że w Palestynie zdała 
maturę, miało tam miejsce inne wydarzenie ważkie dla jej życia � nauczyła 
się palić papierosy. Nałóg ten hodowała przez następne 40 lat z górą. 

Dalszy jej szlak wojenny prowadził do Egiptu i potem do Anglii. Ukoń-
czyła podchorążówkę w Criff i przez krótki czas funkcjonowała w służbie II 
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Oddziału. Pracowała też w biurze gen. Józefa Zająca, który do sierpnia 1943 
piastował stanowisko dowódcy I Korpusu Pancerno-Motorowego w Szkocji. 
Jesienią 1943 otrzymała urlop z wojska oraz dzięki poparciu mjr. Aleksandra 
Rostworowskiego stypendium i skierowanie na czteroletnie studia na uniwer-
sytet w Edynburgu. W Anglii także przebywała już jej matka, która za tajną 
służbę męża, pełnioną w imieniu Rządu Londyńskiego w Rumunii, otrzymała 
pewną sumę pieniędzy. Za tą kwotę został zakupiony dom w Londynie. 

1 IX 1945 Teresa Horodyńska w Edynburgu poślubiła Jana Rostworow-
skiego. W listach jej teściowej, Róży Rostworowskiej, która przez długi czas 
Reni nie znała, zacho-
wała się taka o niej 
wzmianka: z listów 
widzę, że jest mądrą, 
energiczną, dobrą 
kobietą i że Jasia ko-
cha, czy przy tym nie 
jest trochę zazdrosna, 
absolutnie tego nie 
wiem..Dla wspólnego 
życia Reni i Jasia po-
trzebne były jakieś pie-
niądze na utrzymanie, 
więc dom w Londynie 
został sprzedany. Dom 
ten był ubezpieczony, 
lecz Anglicy nie wypłacili kwoty ubezpieczenia i panie Horodyńskie utraciły 
znaczną część należności. W tym czasie też Jadwiga Horodyńska złożyła ura-
towaną biżuterię w banku, celem ubezpieczenia i otrzymywania odsetek od 
zdeponowanej wartości biżuterii. Tymczasem bank, będący własnością An-
glika, zbankrutował i Jadwiga nie otrzymała odszkodowania. Tak, że prak-
tycznie resztki własności zostały Hodyńskim zabrane przez Anglików. Co 
prawda sytuację podratował jakiś niewielki spadek po Angliku, który zginął 
na Bliskim Wschodzie, niemniej sytuacja finansowa była trudna. 

Teresa ogromnie wspierała swego męża w prowadzonym przez niego 
handlu. Pamiętnym tego symbolem jest to, że sklep Rostworowskich w Lan-
casterze miał firmową nazwę �Teresa�. Mimo ciężkiej pracy obojga małżon-
ków ów sklep był dość poważnienie zadłużony. Teresa dorabiała nauczaniem 
języków, francuskiego w szkole i polskiego oraz rosyjskiego na kursach wie-
czorowych. Już od 1967 zaczęto myśleć o ewentualnej możliwości powrotu do 
kraju. Gdy Jaś się już osiedlił w Polsce, Teresa jeszcze przebywała w Anglii, 
bo zajmowała się sprzedażą sklepu, co nie było łatwe, bo nabywcy angielscy 

Teresa i Jan Rostworowscy � Edynburg, wrzesień 1945 r.
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chcieli jak najbardziej obniżyć cenę 
wykupu. Likwidacja sklepu zaczę-
ła się jesienią 1972. Ostatecznie po 
sprzedaży i ona przybyła do Polski 
i zamieszkała z mężem przy ul. 
Św. Jana 20 w Krakowie. Wkrótce 
jednak Jaś zmarł i Teresa w 1976 
wyjechała za granicę. Teraz wędro-
wała pomiędzy Włochami, Anglią 
i Polską, stałe miejsce zamieszka-
nia mając jednak w Londynie. Tu 
zdobyła dość dobrą pozycję zarob-
kową jako poszukiwana tłumaczka 
z języków obcych. Znała biegle 
język polski, rosyjski, angielski 
i francuski. W związku z napływem 
do Wielkiej Brytanii osób bardzo 
różnych narodowości, w tym tak-
że Cyganów, Teresa była wzywa-
na, by uczestniczyć w rozmowach, 
przesłuchaniach, tłumaczyć doku-

menty owych przybywających do Anglii emigrantów. Głównie tłumaczyła 
dokumenty dotyczące spraw materialnych. Była osobą utalentowaną, mają-
cą uzdolnienia malarskie i poetyckie. Pod nazwiskiem Teresa Horodyńska-
Rostworowska publikowała swoje wiersze w Londynie w �Wiadomościach 
Literackich�, a potem w latach 1978 � 1980 w Polsce na łamach �Kultury� 
i �Tygodnika Powszechnego�. Wydała też tomiki pt. Słowa na wiatr i Myśli 
na sito. W 1980 przebywała w Polsce i zabiegała o wydanie nowego tomiku 
swych wierszy. Ukazał się on pod tytułem. Karty na stół. Zawiera niemało 
pięknych wierszy, których głównym motywem jest kobieca walka o siebie, 
o swoje miejsce w wartkim nurcie życia. Istotną wymowę autobiograficzną 
ma wiersz Jesienne myśli. W jednym jego fragmencie ukazany jest jej stosu-
nek do pracy w sklepie mięsnym, który prowadziła z Jasiem:

   Jestem otoczona
   mięsem,
   kośćmi,
   i krwią.
   To jest moja klatka.
   Wykrojono mnie z niebytu
   i kazano mi w niej żyć.

Teresa z Horodyńskich Rostworowska (* 1921) 
� poetka i malarka
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Ale nie chce rozbić tej klatki. Pisze o sobie jestem tchórzem, ale także 
wyjaśnia jak gdyby głębsze tło:

Ale kiedy podałeś mi ramię
zamknęłam oczy
i było mi dobrze.
Tylko że teraz
muszę uważać
na nas dwoje
bo ty
lubisz przystawać
i być wszędzie
i widzieć wszystko.

W kilku jej wierszach występuje motyw tęsknoty za rzeczywistym roz-
poznaniem jej kobiecości, za żywym zwróceniem się do niej przez kogoś 
bliskiego. W cytowanym dotąd wierszu pisze:

Jesienią
jest mi zawsze smutno.
Nie dlatego
że zwiędłe liście,
że mgła
że koniec lata...
Z zazdrości!
Zazdroszczę
krzakom...
że ktoś się nad nimi pochyla,
troskliwie wycinając niepotrzebne pędy.

Ten motyw niezaspokojonego otwarcia się na kogoś bliskiego powra-
ca w całym owym tomiku bardzo autobiograficznym. Ale Teresa w wierszu 
Skarga pająka pisze też, jakby odnajdując pole dla swych niespełnionych 
tęsknot:

Rozpinam moją pajęczynę
latam i biegam do upadłego
po nitkach moich myśli
i karmię się
muszkami moich wierzeń.

Teresa jest osobą o bardzo dużym uroku, a także dobroci. Gdy w 1980 
prawie drugi rok w związku z wypadkiem samochodowym leżałem w szpi-
talu, chyba trzykrotnie mnie odwiedziła, nigdy przedtem mnie nie znając. 
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Rozmowy z nią były frapujące, miały w sobie coś nieuchwytnego, do czego 
by się chętnie powracało. Jej nadzwyczajną cechą jest także to, że pływa. Po-
wiedziała mi na ucho, że chciała się osiedlić we Włoszech, bo tam są lepsze 
warunki do pływania. A ona rzeczywiście ma zwyczaj wypływania samotnie 
w głąb morza. Jej talentem, który rozwinęła podczas pobytów we Włoszech, 
jest malarstwo. Namawiana do napisania kolejnego tomu poezji, odpowiada-
ła: Ja już tylko maluję. W jej mieszkaniu w Londynie znajduje się około 30 
płócien. Posługuje się jasnymi barwami, choć rzadko tworzy też w czarnej 
tonacji, jak np. obraz �Czarna dziura�. Jej malarstwo na pewno ma wartość, 
pozostaje jednak nieznane, gdyż Renia w ogóle nie zabiega o to, by wysta-
wiać lub sprzedawać swoje obrazy.

Do Polski przybyła w 2000 roku na Zjazd Rodziny Rostworowskich. 
Była wtedy ze swą córką Basią w drodze do Piadyk, jak to się teraz mówi 
� na Ukrainę. W zasadzie starała się przyjeżdżać do Polski co roku w okresie 
Wielkanocy i wtedy w Warszawie zatrzymywała się u Dominika Horodyń-
skiego, swego kuzyna. Ponownie w Polsce była w 2007 i przebywała u swego 
syna Bogusława w Krakowie. Teresę charakteryzuje to, że nie potrafi od-
czuwać żalu, nie mówi złych rzeczy o tych, którzy jej zabrali wszystko, czy 
o tych, którzy ja prześladowali. Może jest do tego zdolna dzięki temu, że jej 
natura od nacisku motywacji i presji materialnych zdołała zachować całko-
witą niezależność.

Bibliografia: Teresa Horodyńska-Rostworowska, Boże Narodzenie, Gdybym wie-
działa, Prośba, Okaleczono mnie, Alicja Wahl (wiersze), �Kultura� 1978, nr 47, s. 3; 
Litość, Z dziennika pedantki, Osiedlenie, Kropla, Nie ważne, Znak (wiersze), �Ty-
godnik Powszechny� 1980, nr 38, s. 6; Słowa na wiatr; Myśli na sito; Karty na stół, 
Warszawa 1980.
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nr 32/33 (Londyn); T. Dubicki, Baza wojskowej łączności z krajem w Bukareszcie w latach 
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strat ziemiaństwa polskiego 1939�1956, Warszawa 1995, s. 362; o. Tomasz Rostworowski, 
O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 427, 522; T. Dubicki, Konspiracja polska w Rumunii, 
t. I 1939-1940, t. II 1941-1945. s. 161 i nast.
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POKOLENIE XVII
Dzieci JANA i TERESY z Horodyńskich

BOGUSŁAW Hubert (Boguś), ur.16 II1947 w Edynburgu, poeta, tłumacz, 
rzeźbiarz, koneser sztuki.

Ukończył szkoły angielskie. Do Polski przybył w 1969. Chciał na Uni-
wersytecie Jagiellońskim podjąć studia z zakresu komparatystki językowej. 
Gdy ogłoszono listę przyjęć znalazł się jednak w grupie studentów anglistyki. 
W Krakowie mieszkał w domu akademickim. Na miesiące wakacyjne wyjeż-
dżał do Londynu. Studia ukończył w 1974. Debiutował prezentacją poezji kon-
kretnej w Krzysztoforach w 1972. Poezja konkretna to taka, która przedstawia 
konkretne przedmioty, np. ołtarz, kielich i inne. Krytyk, relacjonujący jego wy-
stąpienie, robił ciekawe uwagi, m.in. pisał: Mamy do czynienie z umysłowością 
dwunarodową, a ściślej mającą doświadczenia różne, tak pod wzglądem egzy-
stencjalnym jak kulturowym. Zauważał też, że w twórczości Rostworowskiego 
obsesyjnie występują motywy polskie. Często akcentujące anomalie życia jed-
nostkowego lub zbiorowego. Boguś swoje wiersze zamieścił w wydawnictwie 
zbiorowym krakowskiej �Nocy poetów� z 1972. W następnym roku ponownie 
wystąpił ze swymi wierszami podczas �Nocy poetów� i jego utwory zostały wy-
drukowane w kolejnym zbiorku z 1973. 
W 1974 otrzymał nagrodę podczas Ogól-
nopolskiego Turnieju Jednego Wiersza. 
Nagroda nosiła miano �Jaszczurowy 
Laur�. Boguś w tym czasie publikował 
swoje wiersze w piśmie �Student� wy-
chodzącym w Krakowie, w piśmie �Ofi-
cyna Poetów�, ukazującym się w Londy-
nie oraz w pismach kulturalno-literackich 
ukazujących się w kraju, takich jak �Kul-
tura� czy �Życie Literackie�. 

Trzeba wspomnieć, że wystąpił 
z Listem otwartym do S. Balińskiego, 
zamieszczonym w 1976 w �Oficynie 
Poetów�, w którym podjął temat ataków 
prasy emigracyjnej na jego ojca. 18 II 
1976 w Klubie Literackim w Krakowie 
zorganizował spotkanie poświecone pa-
mięci Jana Rostworowskiego. Przystą-
pił do publikowania własnych tomików 

Bogusław Rostworowski (* 1947) 
� poeta, rzeźbiarz i koneser sztuki
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poezji: Rycerskie rozrywki (1976), Złote czasy (1980), Pierś i pięść (1985). 
Parał się także przekładami poezji, tłumacząc m. in. z angielskiego na polski 
i z polskiego na angielski. Ciekawy charakter miał jego debiut Poezja kon-
kretna. Tomik miał 18 �poematów�, na przykład jeden nazywał się �Począ-
tek� i przedstawiał jedynie literę �A� na polu czerwonych kropek. Miał to być 
symbol odrzucenia wszystkich dotąd wykorzystywanych środków wyrazu. 
A jednocześnie przedmowa tego właśnie tomiku, autorstwa Bogusława, by-
najmniej nie była obrazoburcza. Przeciwnie, Rostworowski pisał, że poezja 
polska stoi w miejscu, że jest pusta i że należy ją właśnie budować od począt-
ku, posługując się słowem jasno wyrażającym myśli. Bogusław wzywał do 
powrotu do wzorów klasycznych Jarosława Iwaszkiewicza, Tadeusza Nowaka 
czy Stanisława Grochowiaka. W swoich apelach okazywał tu wielką mądrość 
i właściwe rozeznanie w zakresie rzeczywistych funkcji przekazu artystycz-
nego sztuki czy konkretnie poezji. W �Nowym Wyrazie� z 1973 zamieścił 
wiersz Manifest.. skomponowany tradycyjnie. Miał on chyba znaczenie dla 
jego osobistego określenia się społecznego, bowiem zaczynał się słowami: 

nie jestem politykiem
nie obchodzę rocznicy
mojego odrodzenia

a jedna ze zwrotek mówiła:

w imię gałki ocznej
latarni morskiej
i innych świateł
proszę o pokój
i spokój ducha

Potrzebował azylu dla swej wielowątkowej twórczości. W 1979 opubli-
kował na łamach �Życia Literackiego� przekłady wierszy Jacques�a Prevert�a, 
a w 1982 w San Francisco wydał antologię młodej poezji polskiej zatytuło-
waną. Humps and Wings. W Londynie 8 IX 1984 zwarł związek małżeń-
ski z Christine Rickards, z którą mieszka w domu odziedziczonym po ojcu 
w Krakowie przy ul. Św. Jana 20. 

Podjął trud wyremontowania i odnowienia tej kamienicy, której pewne 
partie pochodzą z XV wieku. Jego dom należał do kompleksu gotyckich ka-
mienic mieszczańskich, które w XVIII wieku łączono, nadając im wystrój poź-
norokokowy i czyniąc z nich rezydencje magnackie. W XVIII wieku kamieni-
ca ta należała do ks. Hugona Kołłątaja. W pracy swej uzyskał pomoc ze strony 
matki, która za granicą wystarała się o dwie pożyczki na cel owego remontu. 
Później otrzymał też pożyczki państwowe, które okazały się bezzwrotne, bo-
wiem władze Krakowa doceniły słuszność podjętych prac. W każdym razie 
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Boguś osiągnął godne uznania rezultaty w prowadzonych pracach rekonstruk-
cyjnych. Dom przy ul. św. Jana został zaliczony do kategorii �Wybranych ko-
lekcji prywatnych i indywidualnych rezydencji�. Część pomieszczeń w swej 
rezydencji Rostworowski wynajmuje teraz firmom zagranicznym, uzyskując 
tym sposobem środki finansowe na dalsze prace i na własne utrzymanie. Od 
1982 zajął się także rzeźbą w marmurze. Miał wystawy w galerii przy Kra-
kowskim Przedmieściu w Warszawie, a także w Londynie i Paryżu. Tomik 
Pierś i pięść ukazał się z fotografią rzeźby Rostworowskiego na okładce. 

Boguś po dziadku Karolu Hubercie, ojcu Janie i matce Teresie repre-
zentuje trzecie pokolenie poetyckie w swojej rodzinie. Jest jednak w swych 
wierszach całkiem różny od poprzedników, a może nawet różność tę stawia 
jako swój program twórczy. Jego poezja jest trudna, jak gdyby twarda, jak 
napisał o nim Julian Rogoziński, ma w sobie przemyślną toporność. Właśnie 
ta toporność budzi zainteresowanie i sprawia, że wiersze te czyta się uważnie, 
niemniej niełatwo jest rozszyfrować sens wprowadzonych przez poetę skoja-
rzeń. Niech za przykład posłuży wiersz Henry Moore z tomu Złote czasy:

Bogusław Rostworowski po środku swych krewnych na Zjeździe Rostworowskich 
w pensjonacie �Bella Vita� w Woli Zaręczyckiej pod Gdowem. Od lewej 

w dolnym rzędzie stoją: Andrzej, Wojciech, Bogusław, Ewa, Tomasz, Anna, Olgierd, 
wyżej: Wojtek syn Tomasza, Beata, Hanka, Magdalena, Elżbieta, 

najwyżej: Ludwik Rostworowscy, Maria Dietlowa, Katarzyna Rostworowska 
� 22 V 1999 r.
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Urodziła się u Henry Moore�a
rzeźba w czaszce słonia
W mojej głowie
w kształcie rzeźby
rodzą się wiersze.
W moich wierszach
rodzą się myśli
które staną jak rzeźby
by kiedyś służyć
za formy gipsowe

I to jest właśnie to, że w tej poezji szuka się zapowiedzi czegoś wielkie-
go. Ale przy bliżej analizie okazuje się, że ona jest zawsze zwrócona ku te-
raźniejszości. W najwcześniejszym tomie niekiedy dotyczyła kształtu rzeczy-
wistości politycznej w Polsce, kiedy poeta w wierszy Czekamy z Rycerskich 
rozrywek pisał:

Zimno ciepło
nad głową
kropla rtęci
każda
taka sama
nie zmieni nikt
prawa fizyki
jesteśmy sami
w cztery ściany
szczelnie

Czekamy
cze-ka-my
cze-ka-my
cze-ka-my.

To obraz klatki, w której umieszczona jest Polska i jej kształt jakby sam 
doradza, aby czekać na zmianę tego, czego nikt nie zmieni. W ocenie zastanej 
w kraju rzeczywistości jest w tym jego pierwszym tomiku wiele ironii, a na-
wet sarkazmu, jak chociażby gdy w wierszu Dziecko szerokookie pisze:

Słowo obarczone
genitaliami
przestrzeń wyrodzona
światło wypuszczone
z sieci drzew (s. 17)
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Ale niekiedy skojarzenia są bardzo trudne do odczytania, jak np. w wier-
szu Pomyśl obywatelu z Rycerskich rozrywek:

Pomyśl
Obywatelu przy muzyce
Pomyśl
bo koń jest silny
a słońce przeważa
bo zanim był król
ziemia zaznała rozkoszy (s. 9)

W późniejszych wierszach z tomu Pierś i pięść, gdy w twórczości Bogu-
sława jawią się już motywy miłosne, skojarzenia łatwiej dają się odczytać, 
lecz nie stanowią rewelacji:, jak w wierszu Bombowa dziewczyna:

Mój ty bombowcu
pociskami piersi obciążony
przelatujesz noc za nocą
pod niebiosów kocem.

Pod tobą leży jasna plama
dla miękkiego lądowania
przyjmie cię z pełnym ładunkiem
płaskowyż mej klatki piersiowej. (s. 41)

Ale są i wiersze, które w tej oszczędnej w słowa twardej konwencji poe-
tyckiej Rostworowskiego oddają trafnie jakiś fragment współczesnej rzeczy-
wistości, jak w wierszu Tu i tam z tomu Złote czasy:

Wieś mam u nóg
miasto przy głowie
tu błoto z tupania
tam z błotem mieszanie
i nie wiadomo
czy kogut brzasku
zrywa mnie z nóg
czy klakson wrzasku
otumania mój mózg. (s. 17)

Także i w takiej konwencji poeta może dochodzić do przekazywania w peł-
ni plastycznych obrazów i twórczość Rostworowskiego na pewno mogłaby 
iść drogą rozwoju właściwą dla swej integracji. Bogusław jednak od 15 lat nie 
wydaje nowych tomików poezji, tak jakby swą sztukę przypisał czasom, kiedy 
niełatwo było tworzyć. Ale pewno przyczyną tego milczenia jest to, że od kilku 
już lat ręka poety stała się ręką rzeźbiarza. Odnawiając dom Popielów, spod tyn-
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ku wydobył dawne freski na ścianach, pokoje urządził starymi meblami, ściany 
ozdobił pięknymi obrazami z epoki. Boguś jest na pewno przede wszystkim 
koneserem sztuki, skupuje nawet obrazy pędzla innych Rostworowskich. Nabył 
obraz Rzymianka Stanisława Jakuba Rostworowskiego. Zna się na wszystkim, 
jest serdeczny, otwarty. Idzie własną drogą, wsparty energią swej żony Krys.

Bibliografia: wiersze: Poezja konkretna, Kraków 1972; Noc poetów, Kraków 1972 
(udział w antologii); Noc poetów, Kraków 1973 (udział w antologii); Manifest, 
�Nowy Wyraz� 1973, nr 5, s. 43; wiersze: Deklaracja, �Student� 1974 nr 19, s. 4; 
Dzieci Ewy, �Oficyna Poetów�(Londyn) 1974, nr 1, s. 28; Wypowiedziałeś się do 
białości, �Oficyna Poetów� 1974, nr 1,s.28; Lingua polona. Mój język, �Kultura� 
1974, nr 46, s. 3; Przed ratuszem w Kopenhadze, �Student� 1975, nr 19, s. 4; Roz-
strzelanie (Przy obrazie A. Wróblewskiego), �Życie Literackie� 1975, nr 41, s. 9; 
Widzenie moje, �Życie Literackie� 1975, nr 49, s. 11; tomiki wierszy: Rycerskie 
rozrywki, Kraków 1976; Złote czasy, Warszawa 1980; Pierś i pięść, Kraków 1985; 
przekłady z francuskiego na polski wierszy Jacques Prevert�a z tomu Paris at night: 
Dla Ciebie kochanie, Zobaczycie co zobaczycie, Bukiet, Pierwszy dzień, Zaćmienie, 
Właściwa droga, [w:] �Życie Literackie� 1979, nr 24, s. 9 oraz tegoż autora wiersze: 
Jesień, Wiadomość, [w:] �Życie Literackie� 1979 nr 28, s. 8; z polskiego na angielski 
przekład antologii młodej poezji polskiej -Humps and Wings, edited Tadeusz Ny-
czek, San Francisco 1982; z polskiego na angielski: P. Taraszewski, The primacy of 
the eye in evaluating colours and colour harmonies. Observations concerning Sta-
nisław Ignacy Witkiewicz�s theories of colour, �Reports on Philosophy� Warszawa 
1989, nr 13, s. 27�35; Bogusław Rostworowski, Marek Grechuta, Krajobraz pełen 
nadziei (tłum.), Kraków 1995; artykuły: List otwarty do S. Balińskiego (w sprawie 
stosunku pisarzy i prasy emigracyjnej do Jana Rostworowskiego); �Oficyna Poetów� 
1976, nr 2, s.50; Na antenie, �Życie Literackie� 1977, nr 24, s.4.

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: E. Jewtuszenko, Rycerskie rozrywki, �Oficyna Poetów i Malarzy� Londyn 1973, 
nr 4, s. 49; tenże, Konkretysta i lirycy, �Twórczość� 1973, nr 2. S. 156-158; F. Suneja, Spot-
kanie z pisarzem, �Związkowiec� (Kanada) 1976 nr 27, s. 6; M. Sprusiński, wywiad, �Odra� 
1976, nr 3, s. 69; Minakowski, op.cit. s.880. 
INNE: fair part ślubne

CHRISTINE RICKARDS ROSTWOROWSKA (Krys), ur. 31 III 1947 w Man-
chester, córka Eileen O’Hara i Anthony Rickards, wykładowca języka an-
gielskiego, żona Bogusława.

Uczęszczała do szkoły zakonnej w Hawogate, gdzie zdała maturę. Póź-
niej zaocznie studiowała na uniwersytecie w Liverpool. W 1979 podjęła pra-
cę we Francji, wykładała literaturę angielską w college w Angers. 8 IX1984 
w Londynie w kościele Ojców Oratarianów poślubiła Bogusława Rostwo-
rowskiego i osiedliła się w Krakowie. Uroczystość ślubną organizowała jej 
matka Eileen, która już była wdową. 
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Krys w Krakowie 
objęła stanowisko 
kierownika Studium 
Kształcenia Języko-
wego na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim. 
Funkcję tę pełniła 
z ramienia British 
Council, organizacji 
której celem jest upo-
wszechnianie kultury 
i języka angielskiego. 
Skutecznie organizo-
wała wiele wyższych 
kursów językowych. 
Krys jest osobą nie-
wielkiego wzrostu, 
ma czarne włosy i figurę emanującą ruchem. Podczas nawet pobieżnego ze-
tknięcia się z nią odnosi się wrażenie, że jest osobą żywą, bezpośrednią, ot-
wartą na kontakty z ludźmi i zarazem dysponującą wielkimi zasobami energii, 
które uruchamia właśnie w kierunku organizowania owych kursów języko-
wych. Tu musi nie tylko przekazywać, ale także wpajać odbiorcom posiadaną 
wiedzę, a co więcej, być przywódcą grupy studyjnej, kobietą opanowującą 
różnorodność zainteresowań słuchaczy siłą swej osobowości. 

Wydawać by się mogło, że poza obranym zawodem nie żywi dla innych 
spraw zbyt wielkich zainteresowań. Tymczasem od 2000 jakby zmieniła za-
wód. Ma pracować nad przygotowaniem biografii księżnej pszczyńskiej Da-
isy von Pless. Z tych też względów ze swych dotychczasowych zajęć wzięła 
roczny urlop, by w tym czasie właściwie przygotować wydanie zamierzonej 
książki. Krys interesuje się także sztuką i ma dobry gust. Jest to szczęśliwym 
zbiegiem zainteresowań z jej mężem Bogusławem, który ze swego domu 
uczynił prawdziwe muzeum sztuki. Ponadto jest gościnna, towarzyska, do-
brze prowadzi dom i ma talent kulinarny. Gromadzi więc zalety przez wielu 
mężczyzn oczekiwane. 

Bibliografia: Newsand Notes, Public Opinion Quartely� 1966, vol. 30, s. 681; J. 
Kruczek, J. Ziembiński, Castel Museum in Pszczyna, przekład Bogna Piotrowska, 
Zdzisław Żygulski, Christine Rickards Rostworowska, Pszczyna 2007.

Bogusław ze swoją żoną Christine Rickards 
Rostworowską (* 1947) � kierownikiem Studium 

Kształcenia Językowego na UJ.
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BARBARA Maria, ur. 18 X 1948 w Broxburn – lektorka języka angielskiego, 
pracownik socjalny więzień londyńskich.

Chodziła do angielskiej szkoły w Lancaster i dojeżdżała do polskiej szko-
ły do Londynu. Po zdaniu matury studiowała romanistykę na uniwersytecie 
w Edynburgu. Ujawniała talent do śpiewu. Niemniej pozostała wierna orienta-
cji zawodowej o profilu lektorki angielskiego w college�ach. Od młodości no-
siła w sercu bardzo ideowy program swego życia. Nie chciała odrywać się od 
kraju swoich rodziców i zamierzała rok przebywać w Polsce, by dobrze opa-
nować język. Generalnie jednak zamierzała udać się do Ameryki Południowej, 
by poświęcić się działalności społecznej. Od lipca do września 1962 rzeczy-
wiście przebywała w Polsce, głównie w Pieninach i Zakopanem. Polska jej się 
bardzo spodobała i początkowo zamierzała na stałe przenieść się do ojczyzny 
swych rodziców. Wróciła jednak do Anglii i w 1972 ukończyła studia. Zrobiła 
także kurs sekretarki i kurs metodologii nauczania języka angielskiego.

Po uzyskaniu różnego typu kwalifikacji zarysowała sobie program życia. 
Zamierzała rok przebywać w Polsce, potem udać się do Hiszpanii, celem 
nauki języka i następnie do Ekwadoru, gdzie wypełniałaby oczekiwane tam 
funkcje społeczne na rzecz tego kraju. Program ten realizowała, choć z pew-
nymi korektami. W latach 1972�1973 prowadziła lektorat języka angielskiego 
na uniwersytecie w Poznaniu. Z kolei udała się do Hiszpanii, gdzie również 
uczyła angielskiego. W 1986 przez cztery miesiące przebywała w Nikaragui, 
w okresie, gdy kraj ten zbliżał się do rozwiązań ustrojowych podobnych, do 
tych, jakie przyjęła Kuba. Basi w środowisku angielskim zarzucano, że skła-
nia się ku komunizmowi. Tymczasem jej opcja pronikaraguańska była wy-
wołana zarówno tym, że poznała w Londynie interesujących ją Latynosów, 
jak i właśnie owym wrodzonym wyczuleniem na sprawy społeczne. Zna do-
brze języki i obecnie swoje umiejętności wykorzystuje w Londynie do pracy 
wśród kobiet więźniarek pochodzących z różnych krajów. Przewinienia tych 
kobiet są różnej skali, najczęściej są więzione za kradzież lub przewożenie 
narkotyków, rzadko za zabójstwo, np. swego męża. 

Działalność Basi ma charakter socjalny, pomaga uwięzionym nawiązać 
kontakt z rodzinami, przebywającym w odosobnieniu kobietom pisze listy, 
pilnuje, by adwokaci we właściwych terminach podejmowali obronę oskarżo-
nych osób. Stara się utrzymać kontakt więźniarek ze społeczeństwem. Sama 
o sobie powiada, że bardzo ważną jest rzeczą, aby komuś można przynieść 
trochę szczęścia, radości na dziś, nawet jeśli jutro już stan ten będzie musiało 
przemienić. Basia uważa, że jeżeli można komuś w czymś pomóc, to trze-
ba to robić. Praca w środowisku więźniarek jej samej przynosi satysfakcję. 
Poprzednio pracowała jako lektorka języków w szkolnictwie i to ją męczy-
ło, bo musiała wypracowania uczennic czytać w domu. Obecnie po zakoń-
czeniu pracy jest wolna. Zajmuje się robieniem bardzo ciekawych wyrobów 
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ceramicznych. Miała wystawy swych prac i były one kupowane. Dochód 
przeznaczyła na budowę szpitala w jednym z miast w Ekwadorze. Ponadto 
w 2004 przystąpiła do grupy osób prowadzących nieodpłatnie dokształcanie 
osób dorosłych. 

Basia jest wysoką blondynką, pełną wdzięku. Można o niej powiedzieć, 
że ma społeczne widzenie świata, jest wyczulona na wszelkie przejawy nie-
sprawiedliwości społecznej w stosunkach międzyludzkich. Życie nie zmie-
niło jej, pozostała idealistką, otwartą na ludzi i łatwą z nimi w kontaktach. 
Ludzie jej potrzebują, a ona tam, gdzie może, niesie w darze im swoją przy-
chylność. Jest wolna od wszelkiego zawężenia, nacjonalizmu lub narodowe-
go snobizmu, ma mentalność obywatelki świata. W czerwcu 2000 przybyła 
do Krakowa, by stamtąd udać się na Ukrainę i razem ze swą matką odwiedzić 
Piadyki. Obecnie uważa, że mając sposobność korzystania z domu swego 
brata w Krakowie, będzie mogła częściej przebywać w Polsce.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Teresy Rostworowskiej do Stefana M. Rostworowskiego 
z 21.05.1972.
PUBLIKACJE: o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 427.

Barbara Rostworowska (* 1948) � kwalifikowana lektorka angielskiego, 
prowadzi w Londynie działalność kulturalną wśród kobiet więźniarek.

[fot. S. J. Rostworowski]
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ROZDZIAŁ XXVIII

POKOLENIE XVI–XVII ROSTWOROWSKICH (6)

MAREK – MUZEOLOG I WYBITNY SCENARZYSTA 
Z RODZINĄ, 

W KTÓREJ JEST MARIA – PISARKA I TŁUMACZKA

POKOLENIE XVI
Drugi syn KAROLA Huberta i RÓŻY z Chościak-Popielów

MAREK Franciszek Ksawery Maria, ur. 22 II 1921 w Krakowie, historyk 
sztuki i muzeolog, scenarzysta wystaw, pisarz, publicysta, minister kultury 
i sztuki. 

Dzieciństwo spędził w Krakowie w domu przy ul. Św. Jana 20. Aż do 
trzeciej klasy gimnazjalnej nauki pobierał system domowym. Dopiero póź-
niej wraz z bratem Jasiem został zapisany do III Gimnazjum im. Króla Jana 
Sobieskiego. Z bratem też zasiadał w tej samej klasie. Uczniem gimnazjal-
nym był od 1933, a maturę zdał w 1938, mając 17 lat. Takk więc to, co dla 
Jasia było opóźnione, dla niego było przedwczesne. Znająca go od dzieciń-
stwa Joanna Olczak�Ronikierowa napisała, że jego dom dał mu kapitał suwe-
renności i wewnętrznej integralności, a także przeświadczenie, że życie war-
tościowe musi być życiem twórczym. Że nie przyszło się na świat po to, żeby 
brać, ale po to żeby dawać. O źródłach jego siły duchowej jeszcze szerzej 
wspominał Stanisław Mateusz Gąsiorowski, przyjaciel i syn profesora Stani-
sława Jana Gąsiorowskiego: Odziedziczył zdolności artystyczne i literackie, 
a także absolutny smak. Dom Mu przekazał tradycję katolicką, szlachecką 
i polską, znajomość spraw wiejskich i ludu, poza tym znajomość środowisk 
intelektualnych i wszelkich innych. 

Podczas pierwszych pomaturalnych wakacji Marek część czasu letniego 
spędził na wsi w pałacu w Gębicach, w Poznańskiem, w majątku Stanisława 
Rostworowskiego. Po powrocie do Krakowa przystąpił do studiów z zakre-
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su malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych. Od młodości już uczył się ma-
larstwa pod kierunkiem Józefa Mehoffera, przyjaciela ojca. Jako student po 
raz pierwszy został przez przyjaznego sobie kustosza Stefana Komarnickie-
go wprowadzony do wnętrza Muzeum Czartoryskich. Jak napisał w swojej 
książce Gry o Damę, muzeum to fascynowało go od dziecka: zagęszczeniem 
cudownych i tajemniczych przedmiotów � mumiami egipskiego kota, sokoła 
i stópki kobiecej, szablą księcia Józefa, szachami sułtana, trzewikami korona-
cyjnymi małego Zygmunta Augusta, krzesłem Szekspira..� (s. 73). Nawiedzał 
więc to muzeum często, od młodości stając się miłośnikiem reliktów kultu-
ry i cywilizacji ludzkiej. Za swe zainteresowania został wyróżniony, gdyż 
kustosz Komornicki zaproponował mu, by przyjął praktykę w Gołuchowie 
w Poznańskiem, w majątku zarządzanym przez Marię Ludwikę Czartoryską, 
która w obliczu mogącej wybuchnąć wojny z Niemcami zbiory gołuchowskie 
przygotowywała do ewakuacji. Wyjazd Marka przypadł na miesiące letnie, 
ale jeszcze wcześniej w jego domu przy ul. Gontyna 10, leżącym nad Wisłą, 
wydarzyło się to, o czym także wspomniał w Grze o Damę: Pewnego dnia 
rano na początku czerwca 1939 r. posłyszałem huk i brzęk szkła. Wyszedłszy 
na werandę naszego domu na Salwatorze w Krakowie, zobaczyłem wybitą 
szybę i leżącego na schodach ptaka w brunatne cętki. To polujący krogulec 
chybił celu, nurkowym lotem, na oślep, uderzył w okno i zabił się (s. 69). Tak 
świat komunikacji duchowej informował go o śmiertelnym zagrożeniu dla 
wszystkiego, co było mu bliskie, w następstwie zbliżającej się wojny. 

Marek uczestniczył, może jeszcze biernie, w pakowaniu najcenniejszych 
zborów Muzeum Czartoryskich, jakie miały być przewiezione za San do mająt-
ku Augusta Czartoryskiego w Sieniawie nieopodal Przeworska. W pierwszych 
dniach wojny kopał rowy obronne pod Krakowem. Ale matka jego szybko 
zdecydowała się na ewakuację. 8 września Pani Róża z synami jest już w Sie-
niawie, gdzie ks. August Czartoryski z gen. Marianem Kukielem, ówczesnym 
dyrektorem Muzeum, rozpatrywali ewentualność dalszej ewakuacji zbiorów 
krakowskich. 9 września Rostworowscy ruszają ku południowej granicy Rze-
czypospolitej. Są nad samą granicą rumuńską, gdy wkraczają bolszewicy. Jaś 
przechodzi granicę, Marek i Matyś z matką cofają się do Lwowa. Marek do-
piero 7 XI 1939 w ramach wymiany ludności, razem z Wacławem Bnińskim 
i Krzysztofem Morstinem, przeszedł most na Sanie, skąd doszedł do Rudnika, 
majątku Hieronima Tarnowskiego, a stamtąd już dojechał do Krakowa.

W czasie okupacji początkowo, jeszcze w 1941, uczęszczał do szkoły 
sztuk plastycznych (Kunstgewerbeschule), która jednak od nowego roku zo-
stała zamknięta. Potem przebywał u swojego wuja Michała Popiela w Wójczy. 
W ostatnich latach wojny współuczestniczył w akowskiej konspiracji. Było 
to dla niego okazją do poznania wielu ludzi z warstw społecznych innych 
niż ziemiańska. Marek, zawierając nowe przyjaźnie, przyswoił sobie poglądy 
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o odcieniu lewicowym, niemniej nie komunistycznym. Zaraz po ustąpieniu 
Niemców z Krakowa powrócił na studia na Akademii Sztuk Pięknych, lecz 
wkrótce przeniósł się na sekcję historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Przez prof. Stanisława Jana Gąsiorowskiego, nowego dyrektora Muzeum 
Czartoryskich, został zatrudniony w charakterze praktykanta, potem fotogra-
fa. a z kolei opiekuna działu malarstwa.

Okazał się znakomitym fotografem dzieł sztuki, co znalazło wyraz w przy-
gotowanym przez niego od strony ilustracyjnej albumie wydawnictwa �Auri-
ga�, prezentującym Kodeks Baltazara Behema z tekstem prof. Zofii Ameise-
nowej. 30 IV1946 był jednym z tych, którzy przyjmowali transport kolejowy, 
przywożący z Niemiec ołtarz Wita Stwosza i niektóre zrabowane obrazy. 
Władze polityczne w 1951 usunęły prof. Gąsiorowskiego ze stanowiska dy-
rektora Muzeum Czartoryskich. Rostworowski był również przewidziany do 
zwolnienia z pracy. Jednakże przyszedł październik 1956 i Markowi udało się 
doprowadzić do usunięcia ze stanowiska sekretarza Podstawowej Organizacji 
Partyjnej; człowieka, który już umieścił go na liście osób wyznaczonych do 
zwolnienia. Marek swoje skuteczne działania przeprowadził, będąc zastępcą 
przewodniczącego Rady Zakładowej w Muzeum Narodowym., co mu dawa-
ło pewne prawo do sugerowania decyzji personalnych. 

Czasy stalinowskie nie były okresem korzystnym dla jego kariery zawo-
dowej. Ale bądź co bądź zdobył tytuł magistra historii sztuki, w 1952 został 
asystentem w Muzeum Narodowym w Krakowie, w 1954 miał już tytuł star-
szego asystenta. Przystąpił do Stowarzyszenia Historyków Sztuki i był czyn-
nym członkiem jego Oddziału w Krakowie. W 1950 był po raz pierwszy współ-
organizatorem Wystawy historycznej � Hugo Kołłątaj, przygotowanej przez 
Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach. Dla potrzeb tej wystawy opublikował 
katalog. Tak rozpoczął działalność scenarzysty, która później przyniosła mu tak 
wielką sławę. W 1953 opublikował kolejny Katalog średniowiecznych emalii 
na miedzi w wieku XII do XIV w zbiorach Czartoryskich w Krakowie. Praca ta 
naświetlała cechy średniowiecznego emalierstwa, które posiadało na terenie 
Europy dwa odrębne nurty rozwojowe: północny i południowo-zachodni. Pre-
zentacja tych zagadnień wymagała nie tylko wiedzy w zakresie historii sztuki, 
ale także głębokiego rozeznania co do kształtowania się prądów kulturowych 
w Europie. Rozprawa objęła szeroki horyzont spraw i nawet dla nieprofesjonal-
nego czytelnika jest interesująca. Rostworowski uczestniczył także w bojach 
prowadzonych z prof. Stanisławem Lorentzem o obraz Dama z łasiczką. Obraz 
ten dyrektor Lorentz wypożyczył ze zbiorów Czartoryskich w 1952 roku, za-
bierając go do Warszawy, a zwrócił dopiero z początkiem 1955 roku. 

`Był to zarazem okres ważny dla spraw osobistych Marka. 25 IV 1948 
w Krakowie zawarł on związek małżeński z Zofią Orłowską a w latach 1949 
i 1953 urodziły mu się dwie jego dorodne córki. 
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W 1958 był współorganizatorem wystawy18 grafików holenderskich 
i opublikował jej katalog. Z filmem prezentującym tę wystawę miał wyje-
chać do Belgii. Ostatecznie w swoją pierwszą podróż zagraniczną na Zachód 
udał się 26 VI 1958, ale bez filmu, który do wyznaczonego terminu wyjazdu 
nie był gotów. W roku następnym otrzymał stypendium Forda, wyjechał do 
Paryża, we Francji zdobył wizę do Hiszpanii i wrócił do Polski zachwycony 
architekturą i malarstwem tego kraju. W 1960 wydał pracę pt. Zbiory Czar-
toryskich. Galeria malarstwa. Przewodnik. Publikacja ta stała się początkiem 
dla późniejszych edycji poświęconych zawartości zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Krakowie, które w latach 1978�1981 ogłosił w języku polskim, 
angielskim, francuskim, niemieckim oraz rosyjskim. W tym też roku zorgani-
zował w Pałacu Sztuki w Krakowie ekspozycję nazwaną Od romantyzmu do 
taszyzmu. W 1961 ukazała się jego rozprawa pt. Malarstwo włoskie XIV i XV 
wieku, mająca w tym samym roku edycję w języku francuskim. Osiągnięcia 
jego pracy zatem powoli wzrastały.

W latach sześćdziesiątych Rostworowski począł koncentrować swoją 
energię wokół dalszej kariery naukowej i zawodowej. Poczęły otwierać się 
przed nim częstsze możliwości wyjazdów do krajów Europy Zachodniej. Od 
15 VII do 1 IX 1962 przebywał w Holandii. Po powrocie do kraju po raz 
pierwszy zetknął się z surrealistycznymi inscenizacjami, jakie odbywały się 
w �Piwnicy pod Baranami� w Krakowie. Wywarły one pewien wpływ na jego 

Marek Rostworowski (1921-1996) � historyk sztuki, muzeolog, scenarzysta wystaw, pisarz, 
publicysta, minister kultury i sztuki. Zdjęcie z okazji jego pobytu studyjnego w Paryżu.
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widzenie świata. W 1963 poświadczył swój talent do rysunków i malarstwa, 
ilustrując tom poezji swego brata Jana wydany w Londynie. W 1964 odby-
wał podróż po Włoszech. Przebywał w różnych miejscowościach, gromadząc 
materiał do swoich rozpraw o malarstwie włoskim. 

W 1965 uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wkrótce zo-
stał kierownikiem Oddziału Zbiorów Czartoryskich � tak władze nazwały 
prywatne Muzeum Czartoryskich, któremu przypisano status oddziału Muze-
um Narodowego w Krakowie. Od tego czasu przeprowadził kilka remontów 
budynku, w którym mieściło się Muzeum. Podczas tych robót okazało się, że 
ma wyjątkowy talent rozmawiania i angażowania do czynu ludzi prostych, 
robotników i rzemieślników wykonujących prace remontowe. Od grudnia 
1966 do lutego 1967 eksponowana była w Krakowie z okazji 350 rocznicy 
śmierci Cervantesa Wystawa sztuki hiszpańskiej. Marek Rostworowski wydał 
również jej katalog. Naturalnie był on współorganizatorem, jeśli nie reżyse-
rem, wszystkich tych wystaw, których katalogi opracowywał. W tym czasie 
jego zainteresowania zwróciły się ku osobowości twórczej Cypriana Norwi-
da. Wspólnie z Wandą Kalinowską opublikował rozprawę zatytułowaną Ele-
menty teorii sztuki w pismach Norwida.

20 lat wstecz, ostatniego kwietnia 1946 Rostworowski stał na peronie, 
oczekując przyjazdu pociągu przywożącego z Niemiec obraz Rembrandta 
Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem. Potem, gdy przypadła trzechsetna 
rocznica śmierci tego wielkiego holenderskiego malarza, Rostworowski stał się 
inicjatorem Wystawy malarstwa polskiego, która w 1969 miała uczcić pamięć 
autora Krajobrazu. Wydał też katalog z prezentowanej w Krakowie wystawy.

W 1972 był uczestnikiem dwóch znakomitych wystaw malarstwa organi-
zowanych poza Krakowem. Pierwsza nosiła tytuł Narodziny krajobrazu no-
wożytnego i została otwarta 14 marca w Warszawie. Inicjatorem jej był prof. 
Jan Białostocki, a prezentowała zbiory z Muzeum Czartoryskich z Krakowa 
oraz z muzeów na Węgrzech, w NRD i ZSRR. W ciągu czterech tygodni 
trwania ekspozycji zwiedziło ją 60 000 osób. Obejmowała lata 1550�1650, 
kiedy w malarstwie europejskim dokonał się przełom, bowiem pejzaż natura-
listyczny zastąpił kultywowany dawniej krajobraz imaginowany. Krajobraz, 
poprzednio traktowany jako tło przedstawianej historii, stał się z końcem 
XVII wieku samodzielnym tematem sztuki. Wspomnianej wystawie towa-
rzyszyły referaty, jeden z nich wygłosił właśnie dr Marek Rostworowski. 
Jemu też jako kustoszowi Muzeum Czartoryskich, który nadal był oddziałem 
państwowego Muzeum Narodowego, przypadła w październiku 1972 rola 
osoby przewożącej obraz Leonarda da Vinci Dama z gronostajem (z łasicz-
ką) na wystawę do Muzeum Sztuk Pięknych im. A. S. Puszkina w Moskwie. 
Organizatorką tej ekspozycji była Irina Aleksandrowna Antonowa, a tematem 
Portret europejski w malarstwie od XV do początku XX wieku. Kustosz Ro-
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stworowski był wtedy z całymi rewerencjami przyjmowany przez czołowe 
osobistości ze środowiska menażerów kultury w Sowietach.

Z kolei rok 1975 przyniósł Rostworowskiemu inicjację cyklu wielkich wy-
staw, których realizacja dała mu sławę najwybitniejszego scenarzysty polskie-
go. Pierwsza z tych wielkich wystaw to Romantyzm i romantyczność w sztuce 
polskiej XIX i XX w.(1975), kolejna Polaków portret własny (1979) i potem 
600�lecie Jasnej Góry (1982), Myśli artysty � pamięci Norwida (1983), Nowe 
niebo i ziemia nowa (1985) � wystawa zorganizowana w parafii Miłosierdzia 
Bożego przy ul. Żytniej w Warszawie, Żydzi polscy (1989). Pierwsza jego 
wielka wystawa Romantyzm i romantyczność przyniosła publiczności zwie-
dzającej tę ekspozycję zadziwienie, iż w kulturze wieku XIX i XX zrodziła się 
tak wielka ilość wysokiej klasy dzieł malarstwa polskiego. Rostworowski, or-
ganizując tę wystawę, chciał wykazać, że sztuka jest sferą wolną. Ona stwarza 
wizję rzeczywistości, nie będąc jej realistycznym odbiciem. W ten sposób ten 
wielki scenarzysta protestował przeciwko obowiązującemu jeszcze wówczas 
przeświadczeniu, że sztuką trzeba sterować, po to, by ją przybliżyć do rze-
czywistości. Ekspozycja miała 10 działów tematycznych: �Furor�, �Naród�, 
�Artysta�, �Fantasmagorie�, �Eros�, �Thanatos�, �Eschatologie�, �Nokturn�, 
�Natura�, �Universum�. Zamysłem swoim Rostworowski trafił do serc i ocze-
kiwań Polaków, bo wystawę prezentowaną w Galerii Zachęty w Warszawie 
(październik�listopad) w ciągu 36 dni odwiedziło 86 tys. widzów. Andrzej 
Osęka, znany krytyk wydarzeń artystycznych, artykuł o fenomenie tak licznej 
frekwencji zatytułował Cud w Zachęcie. Wystawa ta była jeszcze prezento-
wana w 1976 w Katowicach a jej wybór pokazany został w Paryżu. 

Scenarzyście największą sławę przyniosła jednak wystawa Polaków 
portret własny, eksponowana w Muzeum Narodowym w Krakowie, a potem 
w Warszawie, podobnie jak i późniejsza Żydzi polscy. Tę pierwszą jednak 
uznano za największe wydarzenie wystawiennicze ostatniego półwiecza. Pre-
zentowana była przez okres czterech miesięcy, od 5 X 1979 do końca stycznia 
1980. Zwiedziło ją 460 000 osób, w ostatnich dniach na wystawę usiłowało 
się dostać przeciętnie po 5000 osób, a ostatniego dnia przed jej zamknięciem 
przed Muzeum Narodowym ustawiła się kolejka licząca 7000 osób. Wystawa 
ukazywała królów polskich Batorego, Sobieskiego, ale i chłopów polskich, 
a także obyczajowość religijną, jak na przykład przystępowanie do spowie-
dzi św. Była wielopokoleniową ilustracją słów Cypriana Norwida o Pola-
kach: w chwilach wielkich wielcy są, w potocznych, codziennych służbach 
zaniedbani... Potwierdziła założenie Rostworowskiego, że wystawy nie moż-
na robić dla zaspokojenia własnych potrzeb duchowych. Musi ona mieć siłę 
wyzwania wobec konformizmu panującego w społeczeństwie. Pokłosiem tej 
ekspozycji było opublikowanie przez Wydawnictwo Literackie już w 1979 
książki pod tytułem Portret Polaków własny. Pozycja ta zawierała stosunko-
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wo niewiele ilustracji, a sporo rozpraw interpretacyjnych autorstwa Aleksan-
dra Gieysztora, Janusza Tazbira, Stefana Kieniewicza, Janusza Żarnowskie-
go, Jana Błońskiego i Stefana Nowaka. Następnym etapem było ukazanie 
się w Wydawnictwie Arkady w 1983 I części albumu, również pod tytułem 
Portret Polaków własny, wydanego jako praca zbiorowa pod redakcją Marka 
Rostworowskiego.

Album ten przynosił reprodukcje wielu obrazów z treściowo dosto-
sowanymi do nich sentencjami literackimi. W rozległym wstępie kustosz 
wystawy i redaktor publikacji zaznaczał, że chronologiczna prezentacja podo-
bizn i portretów nie daje obrazu ani historii Polski, ani charakteru narodowego 
Polaków. Jest pokazem tego, co pojedynczy ludzie czy środowiska wnosili do 
obrazu tworzonego przez artystów. Rostworowski nazywa to autoimaginacją, 
to znaczy wyobrażeniem o sobie samym zachowanym w sztuce. Przytacza 
przykład, że epitafium Wierzbięty z Branic daje obraz człowieka rozmodlo-
nego, lecz pozbawionego cech indywidualnych. Natomiast cały układ jego 
postaci odpowiada panującemu wówczas w świadomości artystów teokra-
tycznemu światopoglądowi średniowiecza. Z kolei dla porównania autoportret 
Stanisława Ignacego Witkiewicza prezentuje postać pozbawioną jakiegokol-
wiek zakodowania stanowego czy wynikającego z upowszechnionego wzorca, 
przeżywającą tylko świadomość swej samotności i swego zagrożenia. Czyli, 
że w konsekwencji cała wystawa jest historią autoimaginacji Polaków. 

W obliczu tych założeń przyjętych przez Rostworowskiego fenomenem 
ówczesnych czasów staje się jego polemika zamieszczona na łamach �Tygo-
dnika Powszechnego� (nr 22/1983, s.8) z prof. Jerzym Topolskim, autorem 
posłowia opublikowanego w drugim wydaniu książki Polaków portret włas-
ny,. Topolski w swym posłowiu postawił tezę, że materiał zgromadzony na 
wystawie nie jest żadnym punktem wyjścia dla metafizycznej idei jakiegoś 
wspólnego dla kolejnych wieków narodowego charakteru Polaków, determi-
nującego w taki czy inny sposób losy kraju. Właśnie z tą tezą, wydawać by się 
mogło bliską jego poprzednim wywodom, polemizuje Rostworowski. Twier-
dzi on, że jeśli jakieś cechy narodowe dają się zaobserwować przez dłuższy 
czas, to są już przedmiotem postrzegania empirycznego i nie można ich wy-
stępowania zakwestionować. Stwierdzenia te, wynikające z obserwacji, nie 
mają jednak w żadnym stopniu cech metafizycznych i nie prowadzą też do 
zdefiniowania niezmiennego charakteru narodu. Polemika ta jest z punktu wi-
dzenia ówczesnych czasów zjawiskiem niezmiernie ciekawym. Boć przecież 
redaktor edycji polemizuje z autorem posłowia, którego tekst widocznie uka-
zał się bez jego woli, a został pokątnie przez wydawnictwo wprowadzony do 
książki. Rostworowski w swoich wywodach asekurował się, że wystawa nie 
sankcjonuje charakteru narodowego Polaków. Stwarza tylko obraz �autoima-
ginacji�. Natomiast Topolski starał się wypełnić przypisaną mu funkcję poli-
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tyczną. Twierdził, że ustawienie w kolejności w ekspozycji szeregu obrazów 
z dziejów Polski jest autorskim wyborem scenarrzysty i nie może stanowić 
przesłanki dla scharakteryzowania jakiejś struktury metafizycznej narodu.

Rzecz dotyczyła tego, że gdyby taka struktura powstała u początków 
kształtowania się polskiej narodowej społeczności, to przesądzałaby o tym, 
że po tysiącu latach swej egzystencji Polacy nie mogliby się nagle stawać 
narodem socjalistycznym. Dlatego wystawa stworzona przez Marka Rostwo-
rowskiego, mimo wszystkich jego zastrzeżeń o autoimaginacji, była czymś 
niebezpiecznym. Tym bardziej, że tłumy ludzi zjeżdżających z całego kraju 
wpierw do Krakowa, potem w 1980 do Warszawy, by obejrzeć tę wystawę, 
właśnie poszukiwały w niej potwierdzenia dla tezy o niezmienności polskie-
go charakteru narodowego, który zarówno odróżnia Polaków od ludzi innych 
narodowości, jak i sprawia, że są oni społecznością nie nadającą się do ideo-
logicznego manipulowania. 

Po wystawie Ministerstwo Kultury i Sztuki zaproponowało Rostworow-
skiemu w nagrodę wyjazd za granicę. Może chciało na jakiś czas pozbyć się 
go z kraju? Marek wybrał 
Holandię, przez swoją mi-
łość dla twórczości Rem-
brandta. W jakimś stopniu 
został też doceniony przez 
władze, bo w 1980 otrzy-
mał Nagrodę Państwową 
II stopnia. Jak wyjaśniała 
Ewa Garztecka w �Try-
bunie Ludu�, przyczy-
ną było to, że jego praca 
scenarzysty zyskała nad-
zwyczajny wręcz odzew 
społeczny, a także była 
dowodem ogromnej eru-
dycji Rostworowskiego, 
jego wyobraźni oraz ta-
lentu polemicznego. Pub-
licystka �Trybuny Ludu� 
bardzo zgrabnie zastępo-
wała termin �naród� po-
jęciem �polskiej narodo-
wości zbiorowej�. Mimo 
przyznanej nagrody jed-
nak ostrzegała przed bez-

Marek Rostworowski udaje się na polowanie 
na kuropatwy.
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krytyczną akceptacją dzieła Rostworowskiego, wskazując, iż odwoływał się 
on głównie do �emocji�.. Akcentowała to niebezpieczeństwo ostrzeżeniem: 
Apel skierowany do uczuć, bardziej niż do intelektu, daje jednak rezultaty nie 
zawsze wyłącznie pomyślne, zwłaszcza wówczas, gdy granica między patrioty-
zmem a szowinizmem staje się zbyt płynna. Niektóre wpisy do księgi pamiątko-
wej wystawy �Polaków portret własny� zdają się na to wskazywać. �.

Ostrzeżenia ostrzeżeniami, ale warto również wskazać na akty manipu-
lacji, jakie wówczas były dokonywane. Otóż do albumu wydanego w Ar-
kadach zostały wprowadzone ilustracje obrazów przedstawiających bitwę 
pod Lenino i dla równowagi bitwę pod Monte Cassino, których na wysta-
wie reżyserowanej przez Rostworowskiego w ogóle nie było. Jednocześnie 
Wydawnictwo Arkady ociągało się z wydaniem drugiej części książki Pola-
ków portret własny, w której byłyby podane przygotowane pod redakcją Ro-
stworowskiego przez pięć kompetentnych osób objaśnienia dotyczące tre-
ści i dziejów wystawianych obrazów. Objaśnienia te, świetnie opracowane, 
jeszcze bardziej gruntowały wiedzę o charakterze narodowym Polaków, stąd 
też i tomu drugiego nie było. Marek Rostworowski zakładał, że ukaże się on 
wtedy, kiedy ludzie zapomną, że poprzednio był wydany album stanowiący 
część pierwszą całościowej prezentacji wystawy Polaków portret własny. 
Część II � opisanie ilustracji � ukazała się ostatecznie w 1986 w trzy lata po 
wydaniu części I. 

Gdy na Jasnej Górze wypadły obchody 600�lecia Obecności Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej paulini zaprosili Rostworowskiego do zorganizowania 
wystawy mającej m.in. ukazać wielowiekową służbę stróżów sanktuarium. 
W rezultacie okazanej przez niego współpracy, która jeszcze wówczas była 
aktem pewnej odwagi, 3 VII 1982 generał zakonu o. Józef Płatek dokonał 
uroczystego otwarcia wystawy, która przybrała nazwę Muzeum 600�lecia. 
Jest ona czynna stale, spełniając ważną funkcję religijną. Drugą wystawę 
stałą Rostworowski reżyserował w domu rodzinnym Jana Pawła II w Wa-
dowicach. Ówczesne współpraca kustosza Muzeum Czartoryskich z ojcami 
paulinami w Częstochowie zaowocowała dziesięć lat później jeszcze jednym 
dziełem, które już realizował jako minister kultury, tworząc koncepcję kolej-
nej wystawy jasnogórskiej pod nazwą Ręka Boska. Jest to wystawa fotogra-
ficzna ukazująca wpływ Opatrzności Bożej na zmiany polityczno-społeczne, 
jakie się dokonały w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku w Polsce i innych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Idąc dalej po tej linii twórczej trzeba przypomnieć, że Rostworowski 
w całej swej pracy dawał wyraz uwielbieniu dla myśli Norwida. Najdobit-
niejszym tego poświadczeniem było zorganizowanie w setną rocznicę śmier-
ci poety�myśliciela wystawy Myśl artysty, jaka od czerwca do lipca 1983 
znalazła miejsce w Pałacu Sztuki w Krakowie. Dzieliła się na dwie części, 
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pierwsza pokazywała poglądy Norwida wobec wielkich syntez takich, jak 
sztuka, kultura, prawda, wolność, praca, naród, a druga część ukazywała wąt-
ki jego poezji, podjęte w 84 dziełach artystów polskich minionego wieku. 
Później, bo już w październiku 1985, w kościele pod wezwaniem Miłosier-
dzia Bożego w Warszawie została eksponowania wystawa Rostworowskiego 
Nowe niebo i ziemia nowa. Reżyser otrzymał za nią Nagrodę Kulturalną 
�Solidarności�. Układ prezentowanych dzieł sugerował, iż ukazują one za-
równo Drogę Krzyżową Chrystusa, jak i drogę zwykłych ludzi.. Ekspozycja 
była oparta na motywie �drogi-akcji� i była mistrzowskim dziełem reżyserii. 
Jak napisał przyjaciel scenarzysty Bogusław Mansfeld, wystawa ta była wo-
łaniem o czynne włączenie się w budowę nowego świata w oparciu o boskie 
wartości, które ukształtowały polską świadomość. Była ona jednocześnie pro-
testem przeciwko cywilizacji ogałacającej życie ludzkie z wartości. Marek 
Rostworowski, interpretując jej przesłanie, pisał: Ludzie oddani wyłącznie 
praktyce i kalkulacji � technice, polityce, pracy, konsumpcji, planowaniu itp. 
� zauważają jednak kryzys dopiero wtedy, gdy zostaną uderzeni ramieniem 
robota, którego sami skonstruowali. Róża Książek, wnuczka wielkiego sce-
narzysty, poświęcając bardzo dobry esej tej wystawie, przytoczyła jeszcze 
jedno znamienne zdanie jej autora: Życie jest wieloznaczne i utkane z po-
zorów, a nabiera znaczenia dopiero poprzez śmierć. Wypowiedź ta, jakby 
tragiczna, może być źródłem bogatej refleksji.

Otwarcie stałej wystawy �Muzeum 600-lecia� na Jasnej Górze w Częstochowie. 
Od lewej stoją: bp Stefan Bareła, ordynariusz częstochowski, o. Jerzy Tomziński, 

o. Jan Nalaskowski, dr Marek Rostworowski, o. Efrem Osiadły -3 VII 1982 r. 
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Wspominane już poprzednio spory interpretacyjne, jakie powstały wokół 
wystawy Rostworowskiego Polaków portret własny, skłaniały go do przygo-
towania nowej �narodowej� wystawy pt. Żydzi polscy. Została ona otwarta 
w czerwcu 1989 w Muzeum Narodowym w Krakowie, miała trwać do koń-
ca sierpnia, lecz została przedłużona do października na życzenie licznie od-
wiedzających ją ludzi z całego kraju. Już 15 grudnia tegoż roku nastąpiło jej 
wznowienie w warszawskiej �Zachęcie�. Tu jednak ta wielka ekspozycja mia-
ła jakby za mało miejsca. Obrazy na ścianach były ścieśnione i nie wywiera-
ły dostatecznej ekspresji. Istotne jest jednak to, jaki był zamysł scenarzysty. 
Urządzając ją również zachował analogiczną tezę do tej, jaką głosił w od-
niesieniu do wystawy Polaków portret własny. Mówił bowiem: Pokazaliśmy 
wizerunek Żydów, który daje sztuka, gdy artyści nie są przez nikogo manipu-
lowani. Dlatego to jest najczystsze świadectwo. (W. Krauze, Prawdziwy obraz 
Żydów, �Życie Warszawy� 1989, nr 292) A zatem uznawał autonomię sztuki 
jako przekaźnika wiedzy o życiu narodowym, w tym wypadku Żydów, a po-
przednio Polaków. Co więcej, Rostworowski przy okazji tej wystawy postawił 
dla krytyków sztuki tezę bardzo kontrowersyjną, mówiąc, że sprawą podsta-
wową w dziele sztuki jest przekaz a nie jakość estetyczna (ibidem). Wydaje się, 
że w wypowiedzi tej zwyciężył historyk, człowiek wyrosły w kulturze narodo-
wej, nad krytykiem artystycznym o profilu absolwenta historii sztuki.

Rostworowski za tę wystawę otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztu-
ki, a także Nagrodę Jana Karskiego i Poli Nirenskiej. W 1989 został wydany 
jak gdyby katalog wystawy Żydzi polscy, czerwiec�sierpień 1989. Znalazł się 
w nim obszerny wstęp pióra Rostworowskiego. W zasadzie interpretował on 
pięć części wystawy, a zatem: 1) Żydzi w Polsce, 2) Wobec Boga, 3) Wśród 
Polaków i jako Polacy, 4) Endlosung, 5) Pokolenia. Wstęp ten jest znakomi-
tym esejem, dającym obraz etniczny i religijny Żydów w Polsce, tego narodu, 
który w tym kraju stanowił archipelag wysp żyjących po swojemu, a jedno-
cześnie brał udział w życiu Polaków i dzielił, choć nieraz inaczej niż oni, los 
tej ojczyzny z wyboru (s. 7). Dalej Rostworowski pisał: I tak między Polakami 
i Żydami powstała dwuznaczna więź: przyciągania i odpychania, poszano-
wania i oskarżeń, powiernictwa i dyskryminacji, sympatii i zawiści, pracy 
i twórczości raz wspólnie, a drugi raz na osobne konto. Dla Żydów Polscy 
stanowili środowisko ich egzystencji, a dla Polaków � jeszcze mego pokole-
nia � Żydzi należeli do rodzimego pejzażu i kultury. (�). Ale ich własny los 
na tej ziemi należy także do losu narodu polskiego (s. 7). Podczas omawiania 
poszczególnych części wystawy autor najciekawsze uwagi czyni pisząc o re-
ligijności Żydów: Całe ich życie przebiega jakby w obcowaniu z Bogiem, czy 
to w domu modlitwy, czy w domu rodzinnym. Dzieli się bardzo ciekawym spo-
strzeżeniem, że prowadzone we wszystkich środowiskach dysputy religijne 
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wyrobiły u Żydów inteligencję i zmysł spekulatywny. Kończy swój wywód 
odwołaniem się do Księgi Rodzaju, mówiącej o Izraelu, że rzesze narodów 
będą z ciebie, królowie z bioder twoich wyjdą. To wyjaśnia końcowa część 
wystawy, która ukazując przepływ pokoleń żydowskich, tym samym 
wskazuje na ich nieustanną trwałość. 

Osobowość Rostworowskiego od dawnego już czasu skłaniała się ku 
szczególnej sympatii wobec Żydów. Świadczy o tym jego artykuł. Doktor 
Zofia Ameisenowa, w którym opisuje swoje starania z grudnia 1967 o roz-
wieszenie w Krakowie klepsydr informujących o śmierci Zofii Ameisenowej, 
Żydówki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Klepsydr, których przecież 
nie można było wieszać w miejscach objętych kultem katolickim. 

W 1990 Rostworowski wydał swoje znakomite dzieło Wędrowny sztuk-
mistrz. Dedykowane Norwidowi eseje o malarstwie polskim, które było właś-
nie rozszerzoną interpretacją koncepcji wystawy z 1983 Myśl artysty. Część 
pierwsza tej pracy była poświęcona filozofii sztuki, odnajdującej swoje od-
zwierciedlenie w wielowątkowej twórczości Cypriana Norwida. Część na-
stępna brała za motto niektóre wątki poezji Norwida i poszukiwała ich kon-
tynuacji w malarstwie polskim. Przykładowo, gdy poeta pisał: Ludzie znają 
Ciszę po szumie drzew, po drumli włóczęgę komara, Rostworowski odnajdy-
wał owo stężenie ciszy w twórczości Władysława Czachórskiego, Zygmunta 
Menkesa, czy Jacka Malczewskiego, których płótna przedstawiają wnętrza 
jakiś pomieszczeń, w których nic się nie dzieje, jakby zapadło milczenie. 
Wywód autora jest właśnie ilustrowany obrazami tych malarzy, znajdującymi 
się w polskich zbiorach muzealnych różnych miast, które przedstawieniowo 
wyrażają wątki myśli pisarskiej Norwida. Przez to Sztukmistrz wędrowny jest 
także dziełem artystycznym, którego edycja świadczy nie tylko o wielkim 
poczuciu harmonii i piękna samego Marka Rostworowskiego, ale i całego ze-
społu osób, który książkę tę wydał. W wymiarze historiozoficznym konkluzją 
tego dzieła jest to, że myśl Norwida oscylowała zarówno wokół pojęć trady-
cyjnych, jak i postępowych, przez które, jak stwierdzał Rostworowski: (�) 
biegnie ruchomy promień chwili obecnej. (�) Dlatego Norwid bywa powo-
ływany i przez �tradycjonalistów� i przez �postępowców�, równie słusznie 
i błędnie, bo jemu zawsze szło o całość, i Człowiek sprzed tysiąca lat był dla 
niego tym samym Człowiekiem, który przyjdzie jutro. Książka Marka, będąca 
filozoficzno-malarską interpretacją twórczości Cypriana Norwida, nie jest ła-
twa w percepcji, ale jest niewątpliwie dziełem dużej miary. 

Warto wspomnieć o tym, że Rostworowski miał także wykłady na V 
roku historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy tych wykła-
dów wspominają, że były one prowadzone w formie rozmowy ze studentami. 
Animator tej dyskusji, dr Rostworowski, przekazywał jej uczestnikom całość 
swego wyczulenia na to, co jest nowe w sztuce i zarazem stanowi kontynuację 
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doświadczeń artystycznych wielu epok, a więc i tego, co było zakorzenione 
w kulturze szlachecko-ziemiańskiej, w kulturze staropolskiej i późniejszych 
jej przetworzeniach. Właśnie rzeczą charakterystyczną było to, że ten wybit-
ny muzeolog żywił także poważne zainteresowania dla sztuki nowoczesnej. 
Bardzo wysoko cenił dorobek twórczy Tadeusza Kantora. Od 1994 był prze-
wodniczącym Rady Programowej Fundacji im. Tadeusza Kantora. W recenzji 
z występu Teatru Cricot 2 na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Kra-
kowie pisał o twórczości Kantora: Jeżeli dzieło sztuki natychmiast porywa, 
a później stopniowo rozbudowuje się w wyobraźni i podświadomości, znaczy 
to, że mamy do czynienia z arcydziełem. To właśnie Rostworowski dał najtraf-
niejszą interpretację dokonania Kantora, który obok swego domu pracy twór-
czej w Hucisku pod Krakowem wystawił gigantyczne, znacznie przewyższa-
jące wielkością jego dom, betonowe krzesło. Rostworowski wyjaśniał ideę 
krzesła, pisząc, iż chodzi tu o przeniesienie przedmiotu codziennego użytku 
w sferę sztuki przez wykonanie tego przedmiotu w dziesięciokrotnym powięk-
szeniu i wystawienie go na widok publiczny obok domu, który w ten sposób 
staje jakby zabawką, czymś w rodzaju schronienia dla krasnoludków.

W piątą rocznicę śmierci Tadeusza Kantora Rostworowski zorganizo-
wał wystawę upamiętniającą dorobek tego tak niekonwencjonalnego artysty. 
Współtwórcami tego ostatniego już dzieła wielkiego scenarzysty była Cricote-
ka i Muzeum Narodowe, a miejscem wystawienia Arsenał w Krakowie, gdzie 
od czerwca do września 1995 ekspozycja była prezentowana. W opinii samego 
autora wystawy, gdy się wchodziło do Arsenału, odnosiło się wrażenie wielkie-
go chaosu, wytworzonego przez rekwizyty wypożyczone z Kantorowskiego 
�teatru śmierci�. Twórczość Kantora, zdaniem Rostworowskiego, dawała wy-
raz już nie melancholii, tak jak to było w malarstwie polskim początku XX wie-
ku, lecz po prostu świadczyła o samotności człowieka, która jest znamieniem 
czasu współczesnego. Trzeba wspomnieć, że najczęstszymi współuczestnikami 
poszukiwań twórczych Rostworowskiego byli Krystyna Moczulska i Janusz 
Wałek, oddani współpracownicy tego wielkiego scenarzysty.

W początkowym okresie rządów Edwarda Gierka � zdaniem zaprzyjaź-
nionego z Markiem Rostworowskim znanego artysty Jerzego Beresia � ku-
stosz Muzeum Czartoryskich wykorzystywał istniejący system, który był 
systemem pozorów demokracji, dla realizacji swoich wielkich wystaw. Na-
tomiast z początkiem lat osiemdziesiątych w życiu Marka nastąpiła pewna 
konwersja czy też ujawnienie nowych uzdolnień. Otóż można powiedzieć, 
że pośrednio począł zajmować się polityką. Stał się organizatorem i niewąt-
pliwym przywódcą �Solidarności� w Muzeum Narodowym. Co więcej, był 
współzałożycielem, a potem doradcą Regionu Małopolska NSZZ �Solidar-
ność�. Należał do Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego. Uczestniczył 
w Kongresie Kultury Niezależnej, zorganizowanym przez Andrzeja Wajdę 
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i Lecha Wałęsę, a potem w grudniu 1981 w sławnym Kongresie Kultury 
w Warszawie. 

Wprowadzenie stanu wojennego na jakiś czas wyeliminowało jego dalsze 
działania o aspektach politycznych. W 1984 przebywał prywatnie w Londynie 
i rozpoczął rokowania z Adamem Karolem Czartoryskim, zamieszkałym stale 
w Hiszpanii prawnym spadkobiercą zborów krakowskich. W 1986 udał się 
do Rzymu na kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Chrześ-
cijańskich. Z obrad tych przywiózł do kraju ważkie stwierdzenie, że auten-
tyczna sztuka religijna pojawia się tam, gdzie wiara jest żywa. Na kongresie 
ciekawym dorobkiem w obszarze sztuki religijnej szczycili się artyści z Polski 
i Korei Południowej. Czas szybko biegnie i w 1989 w Polsce nastąpiła rady-
kalna zmiana ustroju politycznego. Rostworowski został członkiem Komitetu 
Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Kandydował do Rady Miejskiej Krako-
wa i uzyskał mandat członka wśród 75 radnych. Była to pierwsza kadencja tej 
Rady w niepodległej Polsce, która trwała od 8 VI1 990 do 27 V 1994. W jej 
toku radni przyjęli 777 uchwał. Po zakończonej kadencji Rostworowskiemu 
przysługiwał tytuł seniora samorządu krakowskiego. W tym czasie był także 
członkiem Prezydenckiej Rady do spraw Stosunków Polsko-Żydowskich. 

Cechą wyróżniającą ówczesne stanowisko Rostworowskiego w kwe-
stiach politycznych było to, że zdecydowanie opowiadał się za Lechem Wa-
łęsą, uznając, że powinien on objąć stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej. 
W Grze o Damę zapisał on: chodzi o wsparcie pozycji prezydenta Lecha Wa-
łęsy, za którego wyborem niejednokrotnie się opowiadałem w przekonaniu, że 
przewyższa innych równowagą psychiczną i trzeźwością sądu, wbrew opinii 
całej prawie humanistycznej inteligencji (s. 144). Już w kwietniu 1990 za-
mieścił w �Gazecie Wyborczej� artykuł Mój głos na Wałęsę, w którym pisał: 
�Lech Wałęsa w ciągu dwudziestu lat dał dowody nie tylko wyobraźni poli-
tycznej, ale także zmysłu rzeczywistości, umiaru, kontaktu ze społeczeństwem, 
energii i odwagi cywilnej. On zrobił z �Solidarności� siłę polityczną... Sta-
nowisko to konfliktowało go z działaczami Unii Demokratycznej, a partia 
ta miała bardzo poważne wpływy w jego środowisku twórczym. Niemniej 
właśnie ta zdecydowana, choć skazująca go na pewną izolację, postawa spra-
wiła, iż w grudniu 1990 nowy premier Jan Krzysztof Bielecki zaproponował 
mu stanowisko ministra kultury i sztuki w jego rządzie. Rostworowski po-
czątkowo odmówił, lecz potem zdecydował się przyjąć propozycję, uznając 
właśnie, że tym postanowieniem wesprze pozycję prezydenta Wałęsy. Tekę 
ministra przyjął 12 I 1991 po Izabeli Cywińskiej, która zmieniła kierunek 
polityczny ministerstwa, lecz nie zdołała zmienić struktury resortu. 

Przede wszystkim trzeba było podjąć działalność legislacyjną. Już za mi-
nister Cywińskiej była przygotowana nowelizacja ustaw o działalności bi-
bliotek i o muzeach, ale ostatecznie ustawy te zostały przyjęte przez sejm 
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wówczas, gdy szefem resortu był Rostworowski. Min. Cywińska głosiła, że 
ministerstwo finansowo wspierać będzie tylko najlepszych. Nowy minister 
w wywiadzie dla �Tygodnika Solidarność� nie podzielał tego stanowiska, 
twierdząc, że nie można stworzyć listy teatrów czy muzeów lepszych i gor-
szych. On sam, zgodnie ze swym doświadczeniem zawodowym, powołał 
Departament Muzeów. W innym z kolei wywiadzie, tym razem dla �Rzecz-
pospolitej�, ukazał trzy zadania resortu: opieka nad zabytkami przeszłości, 
mecenat niezbędny przy przejściu od polityki opiekuńczej państwa do gospo-
darki liberalnej i wreszcie poszerzenie horyzontu kulturowego, który za cza-
sów komunizmu był zawężony. W zakresie mecenatu rozważał, jak można 
wspierać obiekty służące kulturze przy nagłym wzroście czynszów za lokale, 
ponadto zakładał, że powinny być dopłaty do wydawnictw klasyków w lite-
raturze, debiutów i poezji.. 

Gabinet Bieleckiego przeprowadzał reformę finansów państwa. Przede 
wszystkim niemal fikcyjną stała się rola dawnego Funduszu Rozwoju Kultu-
ry, który mając dochód w wysokości 15% odpisu od podatku od wynagrodzeń 
w sferze uspołecznionej, poprzednio realnie wspierał działalność instytucji 
kulturalnych. Ale dochody Funduszu teraz zostały sprowadzone do zera. Na-
tomiast jeśli chodzi o środki budżetowe przeznaczone dla resortu, to wskutek 
różnych cięć zmalały one o 35 %. Ale pozostałe 65 % albo nie w pełni do-
cierało do resortu, albo też wydatkowanie środków już przyznanych ograni-
czane było wprowadzanymi limitami. Wymagało to zastosowania skrajnych 
oszczędności, tym trudniejszych, że nastał czas galopującej inflacji.

W ministerstwie do 1990 panował jeszcze system rozdzielczy, to zna-
czy minister dysponował całością środków budżetowych przeznaczonych na 
kulturę i on je dzielił na całą Polskę. Dopiero za rządów Rostworowskiego 
przeszły one w gestię wojewodów, którzy zarządzali i wydawali pieniądze. 
Tylko niektóre instytucje pozostały w gestii ministra kultury i sztuki. Ważne 
było to, że ministrowi udało się wycofać przygotowane już rozporządzenie 
o pracowniach artystycznych jako lokalach dochodowych, co sprowadzałoby 
na te pracownie wymiar podatkowy. Brak środków spowodował, że gdy min. 
Rostworowski odchodził ze swego stanowiska wiele instytucji kulturalnych 
było zadłużonych w ZUS�ie lub nawet u własnych pracowników. Cięcia fi-
nansowe odbiły się też dotkliwie w sferze konserwacji zabytków. Kierowni-
ctwo resortu wyszło z założenia, że kamienie nie krzyczą, niejako odwrotnie 
niż ludzie, i dlatego konserwacja, podległa 49 wojewódzkim konserwatorom 
zabytków i dysponująca poprzednio dużymi kwotami, teraz stała się obsza-
rem największych ograniczeń finansowych. W jakimś stopniu następowały 
one automatycznie, bowiem w państwie tworzyły się zatory w przepływie 
pieniędzy i na ogół środki finansowe docierały do instytucji zbyt późno, by 
można było rozpocząć prace konserwatorskie. 
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Natomiast istniały możliwości pozyskiwania funduszy ze źródeł ze-
wnętrznych. Okazją ku temu stało się zorganizowanie na przełomie maja 
i czerwca 1991 Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której 
posiedzenie odbyło się w Krakowie. Jej pokłosiem stało się powołanie Mię-
dzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, które po dziś dzień działa 
i odgrywa istotną rolę. Dzięki KBWE został przeprowadzony remont kra-
kowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. 

Skomplikowaną sferę spraw stwarzały żądania rewindykacyjne instytu-
cji kościelnych. Przykładowo wypłynęła sprawa Gdańska. Tamtejszy kościół 
Najświętszej Marii Panny w dawnych czasach był katolicki, potem został 
przekształcony w ewangelicki i takim pozostawał do 1945. Działa sztuki, 
znajdujące się w tej świątyni za czasów katolickich, dla ochrony przed znisz-
czeniem zostały rozproszone i były ukrywane w różnych miejscach na Pomo-
rzu. Po 1945 prof. Stanisław Lorentz powołał specjalne komisje, które na Po-
morzu wyszukiwały zabytki z kościoła Mariackiego i zwoziły je do Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Muzeum utworzyło nawet specjalną ekspozycję 
średniowiecznej sztuki sakralnej. Jednakże w nowej sytuacji władze kościel-
ne w Gdańsku, na czele z ks. biskupem Tadeuszem Gocłowskim, wystąpiły 
o zwrot dzieł sztuki usuniętych z dawnego kościoła NMP. Minister Rostwo-
rowski był innego zdania, uważał, że zwrot Kościołowi powinien następować 
wtedy, gdy jakieś przedmioty zabytkowe zostały przez instytucje kościelne 
oddane w depozyt muzeom państwowym. W przeciwnym razie występuje 
już nowy właściciel i on jest dysponentem danych dóbr. Taką interpretację 
minister przedkładał ordynariuszowi gdańskiemu podczas swych wyjazdów 
na Wybrzeże, nie znajdując jednak u interlokutorów zrozumienia. Niemniej 
faktem jest, że kolekcja sztuki sakralnej, zgromadzona w swoim czasie przez 
prof. Lorentza, po dziś dzień pozostaje własnością Muzeum Narodowego. 

Za czasów sprawowania przez Rostworowskiego urzędu ministra w pew-
nych dziedzinach doszło do ważnych i trwałych ustaleń. 23 IX 1991 Adam 
Karol Czartoryski jako prawny spadkobierca Ordynacji Sieniawskiej i Mu-
zeum Czartoryskich podpisał akt notarialny ustanowienia Fundacji Książąt 
Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie. Na mocy zawarte-
go układu państwo polskie brało na siebie obowiązek utrzymania Muzeum 
i Biblioteki Czartoryskich, która w PRL była finansowana z dochodów go-
spodarki rolnej Ordynacji Sieniawskiej. Teraz nadzór nad tą Ordynacją ob-
jął minister kultury i sztuki, którym w danym momencie był właśnie dr Ro-
stworowski. Adam Zamoyski nazwał go kontynuatorem idei księżnej Izabeli 
Czartoryskiej, przypisał mu rolę tego, który obronił zbiory Muzeum, ratując 
je przed rozproszeniem, a może likwidacją. Wówczas to też powstał 12�oso-
bowy Zarząd Fundacji z udziałem pięciu członków rodziny Czartoryskich. 
Członkiem Zarządu został także Marek Rostworowski i trzeba powiedzieć, że 
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do wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem Fundacji przywiązywał 
najwyższą wagę.

Niemniej ważna była jego decyzja uregulowania statusu Zamku Lubo-
mirskich w Wiśniczu. Obiekt ten, odrestaurowany za duże pieniądze przez 
władze Polski Ludowej, jako znajdujący się na terenie miejskim na mocy 
postanowień sądu został zwrócony Zjednoczeniu Rodowemu Lubomirskich, 
które jednak nie było w stanie go utrzymać. 16 XI 1991 minister Rostworow-
ski doprowadził do podpisania listu intencyjnego w sprawie dalszej odbudo-
wy, konserwacji i użytkowania zamku, który jednocześnie Lubomirscy ofia-
rowywali na rzecz Skarbu Państwa, z tym że jako byli właściciele zachowali 
prawo użytkowania kilku pomieszczeń na zamku. 

Marek Rostworowski podczas sprawowania swego urzędu miał dwa 
nieprzyjemne wypadki. Jadąc z kierowcą samochodem służbowym z Krako-
wa był uczestnikiem kolizji samochodowej o poważnych konsekwencjach, 
w której on sam odniósł niewielkie tylko obrażenia. Natomiast bardziej cza-
sochłonne zagrożenie zdrowotne nastąpiło później. Prezydent Wałęsa udając 
się z oficjalną wizytą do Izraela w skład delegacji polskiej włączył ministra 
kultury i sztuki. Skutki podróży okazały się fatalne, gdyż Marek kąpiąc się 
w hotelu, został wywołany do telefonu i w łazience poślizgnął się tak nieszczę-
śliwie, iż złamał nogę. W delegacji nie brał udziału i został odtransportowany 
do Polski. Przez dwa miesiące był faktycznie unieruchomiony. Wówczas we 
wszystkim zastępował go podsekretarz stanu i od dawna już przyjaciel, prof. 
dr Andrzej Rottermund. Nadszedł jednak czas wizyty Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Polsce. Minister Rostworowski, stojący na kulach, w dniu 8 VI 
1991, w imieniu zgromadzonych w Teatrze Wielkim w Warszawie przedsta-
wicieli polskiego świata kultury wygłosił przemówienie powitalne skierowa-
ne do Ojca Świetego. Swoją odpowiedź Jan Paweł II zaczął od słów: Prag-
nę naprzód wyrazić moje podziękowanie panu Markowi Rostworowskiemu, 
ministrowi kultury i sztuki, za słowo, które w imieniu Szanownych Państwa 
zechciał przed chwilą wypowiedzieć. Trudno mi jednak w tej chwili, mówiąc 
do syna wielkiego polskiego dramaturga Karola Huberta, nie zaświadczyć, 
ile ja sam zawdzięczam jego postaci i jego twórczości. Niewątpliwie słowa te 
stają się światową nobilitacją dzieła Karola Huberta Rostworowskiego, który 
i tak, jako jeden z nie tak licznych Polaków, stale był wymieniany w zachod-
nioeuropejskich encyklopediach. 

W Polsce z kolei dość szerokim echem odbiła się wypowiedź ministra 
Rostworowskiego skierowana do Papieża, gdy powiedział on, że Dziś sytu-
acja jest trudniejsza niż w zwarciu ze wspólnym wrogiem i nie wystarczy już 
tak przyrodzona Polakom siła oporu. Dzisiaj trzeba samemu rozejrzeć się 
po niebie, rozejrzeć się po ziemi. Wypowiedź ta była cytowana przez niektó-
rych hierarchów Kościoła katolickiego, na przykład arcybiskupa łódzkiego 
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ks. Władysława Ziółka, jako pewne motto dla przewartościowań, jakie win-
na podjąć społeczność katolicka w warunkach nowego ustroju politycznego 
i gospodarczego. 

W 1991 minister Rostworowski miał liczne perypetie z Johnem Carterem 
Brownem, dyrektorem National Gallery w Waszyngtonie, który z okazji 500 
rocznicy odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba zapragnął otworzyć 
w stolicy Stanów Zjednoczonych wielką wystawę malarstwa i eksponować 
na niej Damę z gronostajem Leonarda da Vinci. Rostworowski jako kustosz 
i dyrektor Kolekcji XX. Czartoryskich odmówił jego oczekiwaniom. Lecz 
obrotny Amerykanin wpierw uzyskał zgodę Adama Karola Czartoryskiego, 
a następnie pozytywną obietnicę złożoną przez prezydenta Lecha Wałęsę na 
prośbę prezydenta George�a Busha. Nie było rady, członek gabinetu powoła-
nego przez prezydenta Rzeczypospolitej musiał się z tą decyzją zgodzić, co 
więcej wziąć jej wykonanie na swoją odpowiedzialność. W sejmie z inter-
pelacjami wystąpili posłowie Unii Demokratycznej Józefa Hennelowa, Jan 
Maria Rokita i Jerzy Zdrada, wotując przeciwko wywiezieniu Damy z gro-
nostajem za ocean, a w prasie zaczęto podkpiwać z prezydenta�elektryka de-
cydującego o sprawach sztuki. Rostworowski zatem nie mógł się wycofać, 
doprowadził do dymisji okresowej dyrekcji Muzeum Narodowego i sprawa 
wypożyczenia obrazu znalazła się w gestii Kancelarii Prezydenta, której szef 
podpisał umowę z National Gallery. W każdym razie obraz znalazł się 12 X 
1991 na wystawie otwartej w National Gallery w Waszyngtonie, a 20 I 1992 
wrócił do Krakowa. Amerykanie w zamian wypożyczyli Muzeum Czartory-
skich znakomity obraz Laokoon El Greca. Z Amerykanami była i inna spra-
wa, dotycząca tzw. piractwa w dziedzinie rozprowadzania w naszym kraju 
kaset z nagraniami muzycznymi, bez regulowania należności z tytułu praw 
autorskich. Trzeba było przystąpić do wydania rozporządzeń, a w perspekty-
wie przygotowania ustawy o ochronie dóbr osobistych. Przy znacznej pomo-
cy prof. André Błaszczyńskiego powstał zarys tej ustawy. 

Ministerstwo podległe Rostworowskiemu doprowadziło także do uchwa-
lenia ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przy-
gotowana zastała bardzo pracochłonna ustawa o prawie autorskim. Rostwo-
rowski w pracy swej utrzymywał żywy kontakt ze środowiskami twórczymi. 
Powołał Radę przy Prezesie Rady Ministrów, która stanowiła autorytatywne 
fachowe gremium. Za jego czasów powstały też trzy agencje rozprowadzania 
filmów. Kadencja ministra była krótka. Praktycznie został powołany 16 I 1991, 
a już od listopada tego roku po wyborach było wiadomo, że nastąpi zmiana 
rządu. Rostworowski nie miał do czynienia w swym doświadczeniu życio-
wym z administracją państwową. Wielką pomoc świadczył mu wiceminister 
Andrzej Rottermund, ale i on już w listopadzie 1991 odszedł ze stanowiska, 
by objąć po przechodzącym na emeryturę prof. Aleksandrze Gieysztorze dy-
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rekcję Zamku Królewskiego. Odejście głównego współpracownika utrudniało 
funkcje ministra, który urzędował jeszcze do 23 VI 1992.

Kierowanie resortem przez Rostworowskiego przypadło na okres nieła-
twy dla polskiej kultury. Przemiany ustrojowe, inflacja, działania rewindy-
kacyjne, wszystko to stwarzało szeroki krąg utrudnień. Niektóre decyzje Ro-
stworowskiego, ale i późniejszych ministrów kultury, kwestionował potem 
NIK, twierdząc, że zbywane były obiekty bez przeprowadzenia niezależnej 
wyceny, co spowodowało straty Skarbu Państwa. Zjawiska takie występowa-
ły w tym czasie także w innych resortach. 

W ocenie funkcji Rostworowskiego jako ministra pozostaną w pamięci jed-
nak te decyzje, które zachowają wartość trwałą, jak utworzenie Międzynarodo-
wego Centrum Kultury czy uregulowanie statusu prawnego Muzeum Czarto-
ryskich. Sam minister swój udział w rządzie nazywał kadencją przejściową. Za 
jego czasów dokonywał się ważny proces � instytucje kulturalne wychodziły 
z ram państwa opiekuńczego i wkraczały w realność państwa obywatelskiego, 
stawały w obliczu wymogu samodzielności. Zdaniem Rostworowskiego resort 
kultury pod poprzednimi rządami w realność kapitalistyczną wszedł tylko po 
kostki, natomiast za jego rządów już po kolana. Ale sam przyznawał, że ca-
łej spuścizny 45 lat totalitaryzmu nie dało się przezwyciężyć. W 1992 gabinet 
premiera Bieleckiego złożył dymisję. Rostworowski uzyskał status emeryta, 
a jednocześnie zachował pół etatu w Muzeum Narodowym w Krakowie. 

Teraz skupił swoją uwagę na sprawach Fundacji Książąt Czartoryskich. 
W 1993 przyczynił się do poważnego wzbogacenia jej zasobów pieniężnych. 
Otóż, gdy w 1993 Rada Miasta Malmö ze Szwecji wystąpiła o wypożyczenie 
Damy z gronostajem na wystawę organizowaną przy udziale funduszy kon-
cernu IBM, zażądał pokrycia kosztów tego wypożyczenia w sumie 390.000 
dolarów. Umowa ta została podpisana i wpłata z Malmö znacznie zwięk-
szyła fundusz Fundacji. Były minister wspólnie z prof. Zdzisławem Żygul-
skim i Adamem Zamoyskim z Londynu opracowali całość historii Muzeum 
Czartoryskich. Marek Rostworowski utrzymywał też żywy kontakt z tele-
wizją i prasą. W latach siedemdziesiątych w telewizji prezentował poga-
danki z dziedziny historii sztuki, publikował także artykuły w �Tygodniku 
Powszechnym�, �Przekroju� i �Kulturze�, występował w filmie dokumen-
talnym Marii Kwiatkowskiej �Salwator i świat� (nazwa pochodziła od tytułu 
pisma, które wydawał), a nawet w inscenizacji �Hołdu pruskiego według Ma-
tejki�, prezentowanej 27 VI 1992 na Rynku w Krakowie, gdzie spełniał rolę 
aktora, odgrywając postać biskupa PiotraTomickiego. Dla upamiętnienia 
ekspozycji, jaką przygotował cztery lata wcześniej, w 1993 został wydany 
pod jego redakcją album Żydzi w Polsce. Obraz i słowo. We wstępie do tego 
albumu autor wystawy niejako uzasadniał genezę swego dzieła, odwołując 
się do słów rabina Hillela: Jeżeli nie teraz to kiedy?� (Talmud). Przypominał, 
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że mówić o Żydach trzeba do tego pokolenia, które jeszcze rozumie sens słów 
Mickiewicza: Żyd jako Polak i sens powiedzenia Żeromskiego: krajowi cu-
dzoziemcy. Wspomniany album jest dziełem wielkiej miary. Zawiera znako-
mite reprodukcje malarstwa i dzieł przynależnych do sztuk plastycznych, wy-
konane przez Wojciecha Kryńskiego i Tomasza Prażmowskiego. Do owych 
460 reprodukcji sporządzone są noty biograficzne artystów oraz opisy strony 
artystycznej danego dzieła. Noty te przygotowali Krystyna Moczulska i Ma-
rek Rostworowski, co stanowi encyklopedyczny dorobek ich pracy. 

W albumach, prezentujących sztukę obrazową poświęconą Żydom Ma-
rek Rostworowski nie znalazł miejsca, aby wspomnieć o wielkim obrazie 
Stanisława Jakuba Rostworowskiego Mojżesz uspakajający bunt Żydów na 
pustyni, spalonym podczas wojny w lokomotywie od młockarni przez Niem-
ców. Bywając w młodości w domu syna malarza w Gębicach, powinien był 
ten obraz pamiętać. Co więcej, zachowało się zdjęcie tego obrazu, tak że 
możliwe było wykonanie jego reprodukcji. Gdyby przypomniał twórczość 
zmarłego u kresu XIX wieku malarza, mógłby ukazać ciągłość filosemickich 
zainteresowań twórczych wśród artystów pochodzących z rodziny Rostwo-
rowskich. W 1995 ten wielki scenarzysta zrealizował swoją ostatnią wysta-
wę, która była poświęcona przyjacielowi, Tadeuszowi Kantorowi. Nazwał ją 
Tańczyli na moście � wiek cały. Otwarta została wiosną w sali Arsenału. 

W 1994 Marek Rostworowski wydał jeszcze książkę pt. Gry o Damę, 
która miała sporo wątków autobiograficznych. Żywy styl narracji wskazywał 
zarazem na talent pisarski naszego muzeologa, który mógłby go szermować 
na autora powieści. Książka ta była ostatnim ukochanym dzieckiem Marka. 
Interesował się bardzo tym, czy się dobrze rozchodzi w księgarniach, gdzie 
na ogół była wystawiana w witrynach. 9 I 1996 została wyróżniona w do-
rocznym konkursie �Echa Krakowa� jako jedna z najlepszych książek o Wa-
welskim Grodzie wydanych w 1994 Nagrodę tę odbierała córka Agnieszka 
Bromboszcz, w zastępstwie ojca, który już był chory. Pośmiertnie ukazała 
się jeszcze jego obszerna publikacja w pracy zbiorowej pt. Muzeum Czar-
toryskich. Historia i zbiory. Rostworowski ukazał w niej początki tworze-
nia kolekcji przez Władysława ks. Czartoryskiego i Izabellę Działyńską oraz 
późniejsze dzieje Muzeum.

24V 1996 Marek Rostworowski zmarł w Krakowie. Nabożeństwo ża-
łobne odprawione zostało 30 maja w kościele Najświętszego Salwatora na 
krakowskim Zwierzyńcu. Kościół wypełniła rzesza ludzi. Jak pisał przyjaciel 
Bogusław Mansfeld, przyjaciel Marka: (�) tłum ten po mszy uformował po-
nad tysięczny pochód, zmierzający za trumną na cmentarz położony na wzgó-
rzu(�). był podobny do konduktu idącego tą samą ulicą w 1938 r. za trum-
ną ojca Marka ��Karola Huberta Rostworowskiego, wielkiego dramaturga, 
konduktu prowadzonego przez Adama Sapiehę, jak ten przez Franciszka Ma-
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charskiego. � Pogrzeb ten stał się manifestacją tak przywiązanej do skarbów 
swej wiekowej kultury społeczności krakowian. Rada Miasta Krakowa w po-
danej do prasy klepsydrze informowała, że zmarł człowiek wielkiego rozumu 
i wielkiego serca, który dobrze zasłużył się Polsce i Krakowowi. Dyrektor 
Muzeum Narodowego w Krakowie Tadeusz Chruścicki napisał o nim, że był 
to człowiek Zawsze szlachetnie skromny, odważny i prostolinijny. Podobne, 
choć szersze świadectwo złożyła o nim Barbara Miodońska, pisząc: Był czło-
wiekiem ogromnie wrażliwym, obdarzonym żywą wyobraźnią, otwartym na 
atrakcyjność i dramatyzm świata, żądnym wrażeń i przeżyć, wręcz abnegatem 
w zakresie potrzeb materialnych (�) Był człowiekiem niezależnym. Widać 
to było w jego stosunku do sztuki, do ludzi, do zjawisk i procesów społecz-
nych. A prof. Aleksander Gieysztor w opublikowanym w �Rzeczpospolitej� 
oświadczeniu powiedział, iż Rostworowski miał słuch absolutny w sztuce, 
a piszący w tym piśmie artykuł wspomnieniowy Jerzy Solecki nadmienił 
o zmarłym, iż był subtelnym znawcą sztuki. 

Po zmarłym pozostał film zrobiony jeszcze za życia Marka przez dobrze 
go znającą Malinę Malinowską-Wollen pt. Portret. Przy przygotowaniu filmu 
współpracowała córka Marka Agnieszka Broboszcz. Film ten, prezentowany 
w telewizji, przewracał pamięć o nim, kiedy go już nie było na tym świe-
cie. Minister Zdzisław Potkański odznaczył pośmiertnie Rostworowskiego 
Krzyźem Kawalerskim �Polonia Restituta�. Ojciec Święty. Jan Paweł II prze-
słał telegram kondolencyjny na ręce prof. Zdzisława Żygulskiego, dyrektora 
Muzeum Czartoryskich. Marek Rostworowski został pogrzebany na cmen-
tarzu na Salwatorze, najpiękniejszej nekropolii Krakowa, obok prochów 
swego ojca. 

W 2006 córki tego wybitnego scenarzysty, Marynia i Agnieszka, zorga-
nizowały bardzo piękny obchód dziesięciolecia śmierci Marka Rostworow-
skiego. Obchodowi temu patronowała Zofia Gołubiew, dyrektor Muzeum 
Narodowego w Krakowie, czyniąc go zarazem przedsięwzięciem wpisanym 
do dorobku tego Muzeum. Został utworzony Patronat Honorowy obchodów 
rocznicy, który tworzyli J.E. ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita kra-
kowski, J.E. ks. kard. Franciszek Macharski, Michał Schudrich, naczelny 
rabin Polski, Kazimierz Michał Ujazdowski, minister kultury i dziedzictwa 
narodowego, Witold Kochan, wojewoda małopolski, Janusz Sepioł, marsza-
łek województwa małopolskiego, prof. Jacek Majchrowski, prezydent Mia-
sta Krakowa, Paweł Pytko, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Odby-
ła się wieczornica wspomnień poświęconych Markowi Rostworowskiemu. 
Pokłosiem obchodu było wydanie przez Muzeum Narodowe w Krakowie 
pracy zbiorowego autorstwa �Ad leones�. Pamięci Marka Rostworowskiego 
w dziesiątą rocznicę śmierci. Wydawnictwu temu patronował Komitet Re-
dakcyjny, który tworzyli ks. Adam Boniecki, redaktor naczelny �Tygodnika 
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Powszechnego� jako przewodniczący, Zofia Gołubiew � dyrektor Muzeum 
Narodowego, Olga Jaros, Janusz A. Ostrowski, Maria Rostworowska, Be-
ata Biedrońska�Słota i Marek Świca. Na pierwszych stronach książki była 
podana długa lista znanych twórców kultury, którzy wpisali swe nazwiska 
in memoriam Rostworowskiemu.. Połowę tomu stanowiły eseje wspomnie-
niowe współpracowników kustosza Muzeum Czartoryskich, współorganiza-
torów wystaw, znanych artystów i twórców zaprzyjaźnionych z Markiem. 
Wspomnienia te bardzo poszerzają wiedzę o jego życiu. Druga połowa tomu 
zawierała publikacje naukowe różnych autorytetów wiedzy, którzy w swoich 
rozprawach poruszali zagadnienia tematycznie związane z działalnością Ro-
stworowskiego lub też prace swe postanowili jemu dedykować. Ostatnią po-
zycją była bibliografia prac naukowych Rostworowskiego, opracowana przez 
jego córkę Agnieszkę Bromboszcz. Całość tej książki ma bardzo wysokie 
walory poznawcze, daje na pewno obraz wielkości zmarłego muzeologa, lecz 
także dzięki randze zawartych w niej rozważeń staje się bogatym źródłem 
refleksji o człowieku i jego powołaniu.

Bibliografia: Książki i katalogi: Wystawa historyczna � Hugo Kołłątaj, urządzona 
przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach, Kielce 1950; Katalog średniowiecznych 
emalii na miedzi z wieku XII�XIV w zbiorach Czartoryskich w Krakowie. Muzeum 
Narodowe / zdjęcia St. Komornicki, J. Ostrowski, M. Rostworowski /., Kraków 
1953; Wystawa 18 grafików holenderskich (katalog), Kraków 1958; Wit Stwosz. 
Sculpteur germano�polonais du XV s., Bruxelles 1958; Zbiory Czartoryskich. Gale-
ria malarstwa. Przewodnik, Kraków 1960; Od ideogramu do obrazu natury, [w:] 
Malarstwo włoskie XIV i XV wieku z muzeów i zbiorów polskich z udziałem Galerii 
Narodowej w Pradze i Muzeum Sztuki w Bukareszcie, Muzeum Narodowe w Krako-
wie, Galeria Czartoryskich, X�XII 1961 (katalog wystawy), Kraków 1961; La Pein-
ture italienne de XIV�e et XV�e siècle, Cracovie 1961 (przekład poprzedniej pracy); 
Trois tableaux d�Antonello da Massima, Antwerpen 1964, 53�88; Wystawa sztuki 
hiszpańskiej w 350�tą rocznicę śmierci Cervantesa. Muzeum Narodowe� Zbiory 
Czartoryskich. XII 1966�II 1967 (katalog), Kraków 1966; Aforyzmy Rembrandta w zbio-
rach krakowskich, Kraków 1959 (red.); Pamięci Rembrandta 1669�1969. Wystawa 
malarstwa polskiego (w. XVII�XX) w trzechsetną rocznicę śmierci artysty. Muzeum 
Narodowe w Krakowie � Zbiory Czartoryskich XII 1969, (katalog), Kraków 1969; 
Od romantyzmu do taszyzmu,[w:] Wystawa obrazów malarzy polskich z XIX i XX 
wieku. Malarstwo i malarze od romantyzmu do taszyzmu � Pałac Sztuki, 1969, (ka-
talog), Kraków 1969; Malarstwo holenderskie XVII wieku ze zbiorów Czartoryskich 
Muzeum Narodowego w Krakowie (osiem reprodukcji ze wstępem), Warszawa 1970; 
Romantyzm i romantyczność w sztuce polskiej XIX i XX wieku. Wystawa w salach 
Zachęty CBWA w Warszawie, X�XI 1975 (katalog, współautor Janusz Wałek), 
Kraków 1975; ibidem � wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowi-
cach, I�II 1976 (katalog), Kraków 1975; ibidem � wystawa w salonach Zachęty 
CBWA zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Związek Polskich 
Artystów Plastyków, X.�XI 1975 (plan wystawy � współautor Jacek Waltoś), War-
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szawa 1975; L�esprit romantique dans l�art polonais XIX�XX siècles, 29 mars� 17 
juin 1977 (Paris) Galeries nationales de Grand Palais (informator), Kraków 1977; 
Muzeum Narodowe w Krakowie� Zbiory Czartoryskich. Historia i wybór zabytków 
(red.), Warszawa 1978; Musée National de Cracovie � Collection Czartoryski, Hi-
stoire et pieces choisies, Warszawa 1978; The National Museum in Cracow � The 
Czartoryski Collection. A Historical Outline and Selected Objects (red.), Warszawa 
1978; Bram van Velde. Wystawa litografii drewnianych przez artystę Muzeum Naro-
dowego w Krakowie. Nowy Gmach, V�VI 1979 (informator), Kraków 1979; Pola-
ków portret własny od XII wieku do naszych czasów w malarstwie, rzeźbie, grafice. 
Nowy Gmach Muzeum Narodowego w Krakowie, 5 X 1979�31 I 1980 (informator), 
Kraków 1979; Portret Polaków własny (współautor). Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 1979; Rembrandta przypowieść o miłosiernym samarytaninie, Warszawa 1980; 
Musée National de Cracovie, (red.), Warszawa 1980; National Museum Kraków. 
Samlung Czartoryski, Warschau 1980; Nacional�nyj Muzej v Krakove. Sobrane 
Czartoryskich, Varsava 1981; L�atlas des nuages en peinture hollandaise, [w:] Ars 
auro prior. Studia Ioanni Białostocki sexagenario dicta, Warszawa 1981; Polaków 
portret własny. Kronika wystawy (red.) Album w opr. A. Szymanka, Kraków 1982; 
Myśl artysty. Wystawa zorganizowana w setną rocznice śmierci Cypriana Norwida. 
Pałac Sztuki, VI�VII 1983 (katalog), Kraków 1983; Polaków portret własny. Album. 
Cz. I, Wstęp i redakcja Marek Rostworowski, przedmowa Aleksander Gieysztor, 
posłowie Jerzy Topolski, wyboru ilustracji i sentencji dokonali: Dorota Dec, Jan 
Dreścik, Helena Małkiewiczówna, Krystyna Moczulska, Marek Rostworowski, Ja-
nusz Wałek, �Arkady�, Warszawa 1983; Nowe niebo i ziemia nowa. Wystawa. Sce-
nariusz. Parafia Miłosierdzia Bożego Żytnia 3/9, Warszawa. Październik 1985, War-
szawa 1985; Polaków portret własny, część II opisanie ilustracji. Praca zbiorowa 
pod red. Marka Rostworowskiego, autorzy tekstów: Dorota Dec, Jan Dreścik, Hele-
na Małkiewiczówna, Krystyna Moczulska, Marek Rostworowski, Janusz Wałek, in-
deks Tomasz Jendryczko. �Arkady�, Warszawa 1986; M. Rostworowski. Niebo nowe 
i ziemia nawa?, [w:] Niebo nowe, ziemia nawa, wyd. przy pomocy Komitetu Kultu-
ry Niezależnej, Warszawa 1987; Żydzi� polscy, czerwiec�sierpień 1989. Katalog 
wystawy przygotowanej przez Dorotę Dec, Krystynę Moczulską, Marka Rostwo-
rowskiego � autora scenariusza, Janusza Wałka, wstęp M.R. (Marek Rostworowski), 
s. 7�31, Kraków 1989; Żydzi � polscy. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych �Za-
chęta� w Warszawie, XII 1989�II 1990. Wstęp. (katalog), Kraków 1989; Wędrowny 
sztukmistrz. Dedykowane Norwidowi eseje o malarstwie polskim, Warszawa 1990; 
Dwa skrzydła � Janowi Sawce, [w:] Jan Sawka, Powroty (The Returns) (katalog), 
Muzeum Narodowe w Krakowie � Ambasada Stanów Zjednoczonych, Warszawa 
1991; Dwa skrzydła � Janowi Sawce, [w:] Jan Sawka. Powroty (The Returns), Zbio-
ry Czartoryskich � Arsenał, ul. Pijarska 8, Kraków, 30 maja� 30 sierpnia 1991 (kata-
log), Muzeum Narodowe w Krakowie � Ambasada Stanów Zjednoczonych, Kraków 
1991; Leonardo da Vinci, Ladsy with an Ermine, przeklad J. Grabski i J. Wałek, 
Cracow 1991; Jerzy Panek. Malarstwo, grafika, rysunek, Warszawa, Galeria Korde-
garda, IV�V 1991 (katalog), Warszawa 1991; Żydzi w Polsce. Obraz i słowo (red), 
biogramy i noty o reprodukcjach K. Moczulska i M. Rostworowski. Warszawa 1993 
(album); Gry o Damę, Kraków 1994; Polska romantyczna: album, zdjęcia Kszysztof 
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Hejke, ze wstępem Marka Rostworowskiego; Editions � Spotkania, Paryż 1994; Jan 
Matejko (1838�1893). �Bitwa pod Racławicami� [z serii:] Zbiory Muzeum Narodo-
wego w Krakowie (osiem reprodukcji), Kraków 1995; Jerzy Panek. Werkverzeichnis 
der graphischen Arbeiten 1939�1993, Hrsg Von Dieter Burkamp, Bielefeld 1995 
(współautor); Tańczyli na moście � wiek cały. Teatr Tadeusza Kantora od �Dziś są 
moje urodziny� po �Umarłą klasę� (katalog), Kraków 1995; Zdzisław Żygulski, 
Adam Zamoyski, Muzeum Czartoryskich. Historia i zbiory, Kraków 1998 (prac. 
zbiorowa współautor), cz. III, s. 149�277; Zdzisław Żygulski, Adam Zamoyski, The 
Princes Czartoryski Museum. A History of Collection, Kraków 2001 (praca zbioro-
wa, współautor); Artykuły i rozprawy: Leonarda da Vinci Portret: Damy z grono-
stajem, [w:] �Sprawozdania i Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie�, t. II 
1952, Kraków 1954, s. 7�30; Nowe nazwiska malarzy holenderskich w Galerii Czar-
toryskich Muzeum Narodowego w Krakowie, �Biuletyn Historii Sztuki�, R.XX 1960, 
nr 3, s. 229�308; Dwa obrazy Mistrza Półfigur Kobiecych na wystawie malarstwa 
niderlandzkiego w Muzeum Narodowym w Warszawie V�VI 1960, �Biuletyn Historii 
Sztuki� R. XX 1960 nr 4, s. 371�377; Niderlandish Paintings in Polsh Collections, 
�The Burlington Magazine�, London 1960, vol. 102 (August), s. 366; Wystawa ma-
larstwa Trecenta i Quattrocenta w Muzeum Narodowym w Krakowie, �Muzealni-
ctwo� 1963, nr 11, s. 78�113; Elementy teorii sztuki w pismach Norwida,[w:] Ro-
mantyzm: studia nad sztuką drugiej połowy wieku XVIII i wieku XIX. 
Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa � listopad 1963, 
Warszawa 1967, s. 101�115 (współautor Wanda Kalinowska); Rostworowski i nie-
podległość, �Tygodnik Powszechny� (dalej �TP�)1967, nr 10, s. 4; Nieporozumienie 
i spór (Wystawa w Krakowie), �Kraków� 1967, �TP� 1967, nr 28, s.10; Doktor Zo-
fia Ameisenowa, �TP� 1968; Zaginiony obraz Antonella da Messina z kolekcji Ostro-
wskich, �Biuletyn Historii Sztuki� R XXIX 1967, nr 4, s. 479�496; Koniec świata 
(Wspomnienie pośmiertne o F.K. Pusłowskim) �TP� 1968, nr 34; Święty Sebastian 
�despulsor pestilitatis: obraz Antonella da Messina w Galerii Drezdeńskiej, [w:] 
Treść dzieła sztuki. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk � 
grudzień 1966, Warszawa 1969, s. 69�83; Wspomnienie wspomnienia, �TP� 1969, 
nr 34; Dalekie okna i drzwi bez okien, �TP� 1970, nr 1, s.6; Dlaczego wiatr wiał 
w owej chwili, �TP� 1971, nr 35; Narodziny krajobrazu nowożytnego, �Biuletyn 
Historii Sztuki� R. XXV 1973, nr 3�4, s. 299�312 (i nadbitka); Rower, �TP� 1974, 
nr 48, s. 5; Paweł, �TP� z 1 XII 1974; Romantyzm i wiek XX, [w:] Romantyzm i ro-
mantyczność w sztuce polskiej XIX i XX wieku (praca zbiorowa), Kraków 1975; 
�Jutrznia�, obraz Cypriana Norwida, [w:] Ikonografia romantyczna. Materiały 
Sympozjum Komitetu Nauki o Sztuce Akademii Nauk Nieborów, 26�28 czerwca 
1975, Warszawa 1977, s. 285; Nihilizm jako dziedzictwo romantyzmu. Na marginesie 
kilku paryskich wystaw, �Życie Literackie� 1977, nr 42, s. 7; Paris�New York (Udział 
artystów francuskich w amerykańskich wystawach politycznych), �Kultura� 1977, 
nr 41, s. 12; Romantyzm i romantyczność w sztuce polskiej XIX i XX wieku (Wystawy 
w Warszawie i Katowicach), �Muzealnictwo� 1977, nr 24, s. 41�52; W sprawie:
kultury polskiej, jej wzlotów i upadków, �TP� 1977, nr 51/52, s. 2; Szukać i znaleźć 
(Wystawa �Polaków portret własny� w Krakowie)/� rozmowę przeprowadziła 
N. Cieślińska, �Sztuka� 1980, nr 1, s. 1�2; Po wystawie �Polaków portret własny� 
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w Krakowie)�Kultura� 1980, nr 11, s. 1, 12; Rutyna nie gwarantuje inwencji (Ekspo-
zycje dzieł sztuki) � rozmowę. przeprowadził. A. Lisowski, �Odra� 1980, nr 4, 
s. 44�48; Kantor Tadeusz: Wielopole, Wielopole, Tericot 2, Krak (rec.), �TP� 1981, 
nr 4, s. 7; �Contemplari� (Muzeum na Jasnej Górze w Częstochowie), �TP� 1982, 
nr 35, s. 6; Wyspiański triumfator (Pomnik Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 
dłuta M. Koniecznego), �TP� 1982, nr 5, s. 8; Myśl artysty i ethos dzisiejszej sztuki, 
�TP� 1983, nr 34 s. 7; O drugi tom, �TP� 1983, nr 22, s. 8; Wielki skarb (impresje 
z audiencji papieskiej), �TP� 1984 nr 1; Ziemia nowa (Konferencja naukowa �Sac-
rum i sztuka� w Rogóźnie), �TP� 1984, nr 51, s.6; Niech sczezną(�),Artyści. Teatr 
Cricot 2 (rec.),TP� 1986, nr 6, s.6; Misterium, �TP� 1986, nr 16, s.6; Diagnoza 
współczesnej sztuki religijnej (Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Arty-
stów Chrześcijańskich w Rzymie), �TP� 1986, nr 50, s. 6; Współczesne portrety 
profesorów Uniwersytety Jagiellońskiego, �Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego� 848, Opuscula Musealia, z. 2, Kraków 1987, s.77�99; Ołtarz jasnogórski 
1650�1986, �TP� 1987, nr 2, s. 4; �Żydzi � polscy� � dlaczego?, �Kraków� 1989, 
nr 2, s.20 i 21; Spotkania z bratem, �TP� 1989 nr 43; Mój głos na Wałęsę, �Gazeta 
Wyborcza� 1990, nr 96 s. 4; 1984�1985 (ze zbioru złożonego �sprawozdania�), 
�Kultura Niezależna� 1990, nr 61,s. 23�35; Rozmowa o Kantorze, �Teatr� 1990 nr 7, 
s. 31�32; Piotr i Paweł � Wojciech i Stanisław. Skarby katedry gnieźnieńskiej (wy-
stawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej), �TP� 1990, nr 23, s.8; Tadeuszowi 
Kantorowi, �TP� 1990, nr 51/52, s.12; Rehabilitacja � niepotrzebna, [w:] Fermen-
tum Masae Mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 
Warszawa 1990, s. 526�529; W kulturze robić kulturę, �Tygodnik Solidarność� 1991, 
nr 3. s. 17; Początek broszury politycznej (Leszkowi Kołakowskiemu), �Tygodnik 
Solidarność� 1991, nr 4, s. 14; Horyzont kulturalny. wywiad przeprowadzony przez 
Elżbietę Sawicką, �Rzeczpospolita� 1991, nr 34, s. 1�2; Jak i dlaczego zostałem 
ministrem, �Rzeczpospolita� 1991, nr 96, s. 4; Rada to nie sejmik. �Rzeczpospolita� 
1991, nr 122, s. 2; Ochronić kulturę, �Rzeczpospolita� 1991, nr 251 dodatek, s. 6; 
Kadencja przejściowa, �Życie Warszawy� nr 274, s. 3; Koncepcja stałej wystawy 
w pawilonie polskim podczas EXPO�92 w Sewilii, �Projekt� 1992, nr1�2, s. 12�13, 
przekł. angielski J, Holzman; El Greco Laocoon: An Epitaph for Toledo�s Comune-
ros, �Artibus et Historiae� 1993, nr 28; Po śmierci Jana Białostockiego. Wspomnie-
nia i nekrologi, �Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie� 1993, t. 35. s. 11�126 
(udział w pracach autorstwa kilku osób); Jan Matejko � impuls i sprzeciw /[ w:] Wo-
kół Matejki. Materiały z konferencji �Matejko a malarstwo środkowoeuropejskie�, 
Kraków 1994, s. 25�27; Współczesne portrety profesorów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, internet. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy: Róży Rostworowskiej do Zofii Rostworowskiej z lat 1941�1965 
(w posiadaniu S. J. Rostworowskiego); o. Tomasza Rostworowskiego do S. M. Rostworow-
skiego, Rzym, 14.03.1964.
PUBLIKACJE: Popdręczna Encyklopedia PWN; Encyklopedia krakowska, red. D. Kalisze-
wicz, Warszawa�Kraków 2000; I. Bobbé, Przedstawiamy laureatów nagród państwowych. 
� �Polaków portret własny�: autorstwo: Marek Rostworowski. Marek Rostworowski lau-
reatem nagrody państwowej w 1980, �Słowo Powszechne� 1980, nr 162; E. Garztecka, Te-
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atrum M. Rostworowskiego, �Trybuna Ludu� 1980, nr 216, s. 5; J. Matejko, Rostworowski 
Marek: �Kościuszko pod Racławicami� i kłopoty Matejki, �Życie Literackie� 1980, nr 9, 
s. 14; J. Sempoliński, Rozjaśnienie mrocznego przedmiotu (rec. Rembrandta przypowieść 
o miłosiernym samarytaninie), �Nowe Książki� 1981, nr 3, s. 7�8 (zdjęcie M. Rostworow-
skiego na okładce pisma); Wojciech Krauze, Według scenariusza Marka Rostworowskiego 
� Prawdziwy obraz Żydów, �Życie Warszawy� 1989, nr 292, s 6; T. Mołdawa, Ludzie władzy 
1944�1991, Warszawa 1991, s. 160�161, 192, 418; Jan Paweł II, Przemówienie do przedsta-
wicieli świata kultury zgromadzonych w Teatrze Narodowym, Warszawa, 8 czerwca 1991, in-
ternet; P. Ćwikliński, Jak hrabia Rostworowski księciu Lubomirskiemu zrobił dobrze, �Nie� 
1991. nr 51/52, s. 13; W. Roszkowski, Historia Polski 1914�1991, Warszawa 1992, s. 417; 
W klubie �Pod Gruszką� gratulacje i podziękowania dla autorów najlepszych cracovianów, 
�Echo Krakowa� 1996, nr 6; E. Grzegorczyk, Krakowskie książki, �Echo Krakowa� 1996, 
nr 6, s 9�10; T. Chruściski i P. Czartoryski, Marek Rostworowski, �Przekrój� 1996, nr 23; 
jpk, Pożegnanie Marka Rostworowskiego, �Echo Krakowa� 1996, nr 104; (koss), Zmarł dr 
Marek Rostworowski, �Słowo� 1996, nr 101; Kraj w skrócie. Krótki metraż w Krakowie, 
�Gazeta Wyborcza� z 1�2 VI 1996; Jerzy Solecki, Zmarł Marek Rostworowski, z wypowie-
dziami prof. A. Rottermunda i prof. A. Gieysztora i in., �Rzeczpospolita� 1996, nr 121, s. 24; 
B. Gancarz, Zmarł Marek Rostworowski. Arystokrata ducha, �Gość Niedzielny� 1996, nr 23; 
B. Mansfeld, Marek Rostworowski (1921�1996) kustosz i twórca, �Muzealnictwo� 1996 nr 
38, s. 5�9; Klepsydry, �Dziennik Polski� 1996 nr 123, 125, 128; Maria Rostworowska, Czas 
nie stracony. Życie i dzieło Xawerego Pusłowskiego, Warszawa 1998, s. 5 i nast. oraz ilustra-
cje Marka Rostworowskiego; T. Chrzanowski, Kresy czyli obszary tęsknot, Kraków 2001, s. 
98; W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1980�2002, Warszawa 2003, s. 108; o. To-
masz Rostworowski TJ, Szerzyć Królestwo, Warszawa 2004, s. 30, 214, 480; tenże, O Bogu 
i ludziach, Warszawa 2005, s. 65 i nast.; P. Sz. Łoś, Szkice do portretu ziemian polskich 
XX wieku, Warszawa 2005, s. 530; J. Siedlecka, Obława. Losy pisarzy represjonowanych, 
Warszawa 2005, s. 270; �Ad leones�. Pamięci Marka Rostworowskiego w dziesiątą rocznicę 
śmierci, praca zbiorowa,. red. E. Ryżewska, Kraków 2006; S. J. Rostworowski, Marek Ro-
stworowski � wielki polski scenarzysta, �Wiadomości Ziemiańskie� 2009, nr 40, s.42-48; S. 
J. Ropstworowski, Marek Rostworowski � polityk.cgd. �Wiadomości Ziemiańskie� 2010, nr 
41; Minakowski, Elita wileńska. op.cit. s. 880-881.
INNE: Wikipedia, wolna encyklopedia, internet; relacja prof. Andrzeja Rottermunda (w po-
siad. S. J. Rostworowskiego).

ZOFIA z ORŁOWSKICH ROSTWOROWSKA, ur. 30 XI 1922 w Czortkowie 
na Ukrainie jako córka Antoniego i Marii z Bilewskich – lektorka języka 
francuskiego, żona Marka.

Uczęszczała do 1939 do Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu. 
Maturę jednakże zdawała w 1941 we Lwowie, już pod okupacją sowiecką. 
Po wkroczeniu Niemców opuściła Lwów i udała się do Warszawy, miesz-
kała przy ul. Kazimierzowskiej u Sióstr Niepokalanek. Należała do grupy 
zorganizowanej przez Wandę Tarczyńską, która zajmowała się ratowaniem 
Żydów. Przed powstaniem udała się do Moronowskich Górek, gdzie był ewa-
kuowany internat prowadzony przez Siostry Niepokalanki z Warszawy. Po 
wojnie przebywała w Krakowie, gdzie studiowała historię na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Pracę magisterską o Marii Antoninie Walpurgis (1724�1780), 
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matce Fryderyka Augusta saskiego, 
wielkiego księcia warszawskiego z lat 
1807�1814, napisała pod kierunkiem 
prof. Władysława Konopczyńskiego. 
Studia ukończyła z wyróżnieniem 
summa cum laude � z najwyższą po-
chwałą. W Krakowie 25 IV1948, 
w dniu św. Marka Ewangelisty, za-
warła ślub z Markiem Rostworow-
skim. Pracą zawodową się nie parała. 
W połowie czerwca 1962 wyjechała 
do Francji, początkowo przebywała 
w Lyonie, potem udała się na dwumie-
sięczny kurs językowy do Grenoble. 
Po powrocie do kraju zaczęła udzielać 
lekcji francuskiego, co czyni po dziś 
dzień w swym domu na Salwatorze. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy: Róży Rostworow-
skiej do Stefana M. Rostworowskiego z 23. 
VI. 1960 i Zofii Rostworowskiej z 13 IV i 9 IX 1962; list Agnieszki Bromboszcz do S. J. 
Rostworowskiego, Włosoń, 14 XII 2006.
PUBLIKACJE: O. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 141 i nast.

POKOLENIE XVII
Córki ZOFII z Orłowskich i MARKA Rostworowskich

MARIA Aniela (Marynia), ur. 8 VI 1949 w Krakowie – lektorka języka fran-
cuskiego, tłumaczka i autorka książek o profilu biograficznym.

W ciągu czterech lat uczęszczała do trzech różnych liceów, w latach 
1964�1967 przebywała w Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. 
Pisywała wówczas wiersze, które przesyłała do oceny swemu wujowi Xsa-
weremu Pusłowskiemu w Krakowie. Jej babka, Róża Rostworowska, w liście 
z 21 II1964 pisała: Marynię, na jej własną prośbę, oddali rodzice od roku 
szkolnego do Szymanowa, do Niepokalanek. Pusto mi się bardzo w domu zro-
biło, bo to moja ukochana wnuczka. W 1967 zdała maturę. Do 1973 studio-
wała na Uniwersytecie Jagiellońskim romanistykę, uzyskując tytuł magistra. 

Zofia z Orłowskich 
Rostworowska (*1922) � żona Marka, 

absolwentka historii na UJ, po kursach w 
Grenoble lektorka francuskiego.
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Później jeszcze przez rok stu-
diowała literaturę współczesną 
w Lyonie we Francji. 

26 IV 1973 w kościele św. 
Floriana w Krakowie poślubiła 
Marka Książka, ur. 27 VII1949 
w Gliwicach, syna Jerzego i El-
żbiety z Moszczeńskich h. Na-
łęcz. Ojciec teściowej, Adam 
Moszczeński, posiadał aptekę 
w Lesku., a ojciec Marka Jerzy 
Książek był inżynierem mecha-
nikiem, natomiast sam Marek 
z wykształcenia był architek-
tem. Wkrótce po ślubie przy-
szło na świat troje dzieci: Bogu-
mił, ur. 4 XII1974 w Krakowie, 
Iwo, ur. 6 II 1978 w Krakowie 
i Róża, ur.14 XII 1979 w Kra-
kowie. Niestety zawarty zwią-
zek małżeński się nie utrzymał 
i Marynia, publikująca poprzed-
nio pod nazwiskiem Rostworowska�Książek, powróciła, uzyskując formalny 
rozwód w 1992, do nazwiska Rostworowska. Początkowo pracowała jako 
lektorka języka francuskiego w Akademii Medycznej; zatrudniona tam była 
w latach 1973�1982. Potem przeszła na etat do Instytutu Francuskiego, z któ-
rym już współpracowała od 1978. Jest członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy 
Polskich. Od 1990 pracowała w Collegium Medicum UJ jako tłumacz, a od 
1999 pełniła wolny zawód tłumaczki i pisarki. Była autorką około 15 przekła-
dów. Tłumaczyła dzieła trudne i poważne, historyczne i filozoficzne o pod-
łożu religijnym, jak np. Francois Varillon, Radość wiary, radość życia czy 
Henri de Lubac, Paradoksy. Nowe paradoksy. Jej ulubionym pisarzem fran-
cuskim był Jean Giono, przełożyła trzy jego książki. W dziedzinie tłumaczeń 
współpracowała z pismem �Dekada Literacka�.

W 1998 przeszła do twórczości własnej, wydając pięknie ilustrowaną 
książkę Czas nie stracony. Życie i dzieło Xawerego Pusłowskiego. Tym sa-
mym realizowała niepisany testament swego ojca, w którego posiadaniu pozo-
stawały rękopisy Pusłowskiego, kochanego przez całą rodzinę wuja �Sawy�, 
wybitnego kolekcjonera, poety i zamiłowanego opiekuna roślin � ogrodni-
ka. Bogato ilustrowana edycja książki Maryni ukazała się dzięki funduszom 
Christophera Radki, przybyłego ze Stanów Zjednoczonych przedsiębiorcy, 

Maria Rostworowska (* 1949) � starsza córka 
Zofii z Orłowskich i Marka Rostworowskich, 

lektorka języka francuskiego, tłumaczka, pisarka.
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który wykupił dawne siedlisko rodziny Pusłowskich w Czarkowach i nosi się 
z zamiarem rekonstrukcji parku, a nawet spalonego przez Rosjan w I wojnie 
światowej pałacu. On też sponsorował zorganizowanie w pałacu przy ul. We-
sterplatte 10 w Krakowie wystawy poświęconej Xaweremu Pusłowskiemu, 
której organizatorką znów była Rostworowska.

W opublikowanej książce piórem Maryni napisany jest rozdział pt. Życie, 
obrazujący losy Xawerego. Autorka, stosuje metodę pisarską tak świetnie za-
prezentowaną przez Mariana Brandysa, kompiluje tekst własny z wypisami 
archiwalnymi i fragmentami korespondencji. Sięgnęła do Archiwum Pusłow-
skich, znajdującego się w Bibliotece Jagiellońskiej, lecz także do zbiorów 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedry Historii i Teorii Muzyki 
tegoż Uniwersytetu. Pod piórem Rostworowskiej powstał tekst udany, pisany 
z bliskiej perspektywy wobec Xawerego Pusłowskiego, wplątanego w mło-
dzieńcze wspomnienia autorki. W książce są też zamieszczone prace poświę-

cone Pusłowskiemu 
pióra Jacka Woźnia-
kowskiego, Stanisława 
Gasiorowskiego i Ma-
rii Podraza-Kwiatkow-
skiej, tak więc boha-
ter tego działa został 
także przypomniany 
piórem innych auto-
rów. Czas nie stracony 
siłą rzeczy przypomi-
na także sylwetki tak 
związanych z wujem 
Sawą innych Rostwo-
rowskich, a szczegól-
nie ojca autorki Mar-
ka Rostworowskiego. 
Książka zawiera też 

wybór wierszy Pusłowskiego, których tłem są dzieje osób i parku w Czarko-
wach. Poezja ta jednak raczej należy już do epoki, jaka przeminęła. 

Rostworowska w 2003 opublikowała wspaniałą edycję książki o Oldze 
Boznańskiej. Pozycja ta uzyskała dwie nagrody: Biblioteki Raczyńskich oraz 
nagrodę �Krakowska Książka Miesiąca�. Dzieło Maryni, będące jak dotąd 
największym osiągnięciem jej pisarstwa, było reklamowane przez radio, 
książka w nakładzie tylko tysiąca egzemplarzy, została rozprowadzona w peł-
ni skutecznie przez księgarnie krakowskie. W 2005 była rocznica 140 urodzin 
Boznańskiej i 65 jej śmierci. Wtedy ukazało się drugie wydanie Portretu za 

Maria Rostworowski z bratem stryjecznym 
Dominikiem Rostworowskim
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mgłą. Analiza tej książki wzbudza różne refleksje. Przede wszystkim wczytu-
jąc się w nią, można odczuć, że Marynia w Oldze Boznańskiej odnajdywała 
cechy osobowe odpowiadające jej samej. Gdy na przykład pisała, że Olga 
lubiła istoty ulepione z tej samej gliny co ona � szlachetne, subtelne i kruche, to 
się odnosi wrażenie, że właśnie Marynia gustuje w tego typu osobach. Ponadto 
ten tak silnie akceptowany przez autorkę prymat powołania artystycznego, 
górujący nad miłością i wszystkim innym, nawet śmiercią, którym kierowa-
ła się Boznańska, jest tym wyborem, jaki wydaje się, że Maria Rostworowska 
sobie bardzo osobiście upodobała. Jej książka to ogromne dzieło zawierające 
niezliczoną ilość cytatów z listów i artykułów. Autorce wyraźnie chodzi o udo-
kumentowanie tego, co pisze. Lecz z drugiej strony książka się robi trudna 
w percepcji, gdyż czytelnik nie ma do czynienia z jednolitą fakturą języka, nie-
ustannie musi przyjmować język autora jakiegoś listu lub artykułu. I tu chyba 
autorka poszła za daleko. Cześć odnalezionej korespondencji mogła wtopić 
we własny tekst. A potrafi władać językiem bardzo pięknie i sugestywnie. 
Lecz ze względu na udokumentowanie przekazu poznawczego zrezygnowała 
z zasobów własnej narracji, 
odwołując się nieustannie 
do źródeł, których trzeba 
powiedzieć, że bardzo dużo 
zgromadziła poprzez kwe-
rendy prowadzone w kraju 
i za granicą. Zwycięstwo 
aspektu naukowego przy-
sparza tej książce niewątpli-
wie wielką wartość. Portret 
za mgły nie jest jakąś bele-
trystyczną opowieścią, ale 
dziełem, które dla poznania 
losów twórczości Boznań-
skiej ma i będzie miało pod-
stawowe znaczenie. Tym 
bardziej, że autorka skru-
pulatnie śledzi losy obra-
zów tej wielkiej artystki. 
Reasumując, dzieło Marii 
Rostworowskiej ma wartość 
niebagatelną. Godne podzi-
wu jest także to, że w cią-
gu dwóch lat miała miejsce 
jego powtórna edycja. 

Anons najbardziej znanej książki Marii Rostworowskiej 
mającej już dwa wydania z 2003 i 2005 roku.
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Marynia w 2003 ponownie zawarła kontrakt o dzieło z Akademią Me-
dyczną, na której jest lektorką francuskiego. Jest członkiem zarządu Związku 
Rodziny Rostworowskich. Potrafiła wywrzeć wielki wpływ na swoje troje 
dzieci, gdyż wszystkie podjęły studia artystyczne, jakby kontynuując powo-
łanie swego dziadka Marka Rostworowskiego. Natomiast sława jej samej 
w Podwawelskim Grodzie wzrasta. W 2004 została doceniona jej wytrwała 
praca tłumaczki (autorka około 15 przekładów) oraz w dalszych latach pisar-
ki. Wyróżniono ją tytułem �Kobiety roku� tego miasta. W 2006 miała bardzo 
ciekawy cykl audycji w Polskim Radiu na temat swej działalności pisarskiej. 
Jej relacje, świetnie podane, były słuchane przez bardzo wiele osób.

W 2009 wydała swą kolejną książkę zatytułowaną. Historia całkiem moż-
liwa. Jest to w istocie rzeczy pozycja dość nadzwyczajna. Akcja utworu toczy 
się w dwóch planach. Jeden współczesny, w formie korespondencji dwóch 
kobiet, z których jedna przebywa w Paryżu, druga w Krakowie. W słanych 
do siebie pocztą elektroniczną listach informują się wzajemnie o poszukiwa-
niach filiacji rodzinnych, jakie jedna odnajduje w Paryżu, druga w Krakowie, 
m.in. zwiedza ona pałacyk znajdujący się obecnie w Krakowie naprzeciw 
dworca kolejowego, który niegdyś należał do Piotra Moszyńskiego, a obecnie 
znajduje się w nim urząd pocztowy. W drugim planie relacjonowane są listy 
z lat 1862�1874 Heleny z Moszyńskich Rostworowskiej, prababki autorki, 
odnalezione w Bibliotece Jagiellońskiej. Listy te są pozbawione komentarza, 
płyną tak, jakby dopiero były pisane, być może są nieco nowelizowane przez 
Marynię. Kunszt książki jednak spoczywa właśnie w tych listach z drugiej 
połowy XIX wieku. Oddają one sposób myślenia tamtych czasów, skojarzeń, 
oczekiwań, zawodów miłosnych, ukazują szarość dni zwykłych. Książka 
przez przytoczenie tych listów, jakby konkuruje z konwencją pisarską Mar-
cela Prousta, wokół panny Heleny Moszyńskiej niewiele się dzieje, a jednak 
życie płynie na przód. I choć jest niemal pozbawione akcentów wydarzeń 
politycznych tamtych czasów, to jednak jest właśnie obrazem epoki, jej oka-
leczonego trwania, spowodowanego brakiem niepodległego państwa. Kunszt 
pisarki polega na tym, że tę książkę, tak złożoną w formach swego przekazu, 
czyta się z zainteresowaniem, bawiąc się nawet odrębnością języka i skoja-
rzeń psychicznych dwóch pań żyjących w czasach �współczesnych�, narzu-
cających im tak różne doświadczenia od tych, jakie były dostępne w XIX 
wieku, na przykład owa współczesna Helena z Krakowa uczy się jazdy samo-
chodem po mieście. Książka jest ważna, bowiem będzie brana do ręki przez 
wiele współcześnie żyjących pań, które pędząc życie samotne, często zajmu-
ją się odtworzeniem dziejów swych rodzin, o których wiedzę chcą przekazać 
potomnym. Historia całkiem możliwa wzbudzi w nich nadzieję, że owe prze-
szłe wydarzenia odnaleźć można, a nawet mogą one stać się przedmiotem 
zainteresowania osób spoza rodziny. Autorka nie dotarła do listów bohaterów 
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jej książki, jakie znajdują się w Warszawie w Bibliotece Narodowej, przez to 
przerysowała twardość stosunku ojca Piotra Moszyńskiego do córki Heleny, 
jak również błędnie podała, że Helena po ślubie z Joachimem Rostworow-
skim udała się z mężem do Warszawy, by pokłonić się jego matce. Wizyta 
Rostworowskiego w Warszawie w tym czasie nie była możliwa, ze względu 
na obowiązujące jeszcze restrykcje po powstaniu styczniowym. 

Mimo niewielkich uchybień, niewątpliwa oryginalność zamysłu Historii 
całkiem możliwej przyniosła Marii Rostworowskiej już niemały rozgłos. Pre-
zentacja taj książki, jaka odbyła się w Krakowie, właśnie w owym pałacyku 
Moszyńskich naprzeciw dworca, udostępnionym przez zarząd Poczty Pol-
skiej, skupiła rzeczywiście pokaźne grono wielbicieli twórczości pisarki. Jej 
dorobek twórczy w Krakowie jest stale bardzo dobrze odbierany. 

W tymże 2009 od 1 października Marynia przeszła na emeryturę, utrzymu-
jąc poprzednie zatrudnienie, co łącznie znacznie poprawiło jej stan materialny. 
Wobec tego podjęła zamierzoną na kilka lat pracę nad książką o swym dziadku 
Karolu Hubercie Rostworowskim. Na cel zrealizowania tego zadania zostało 
jej przyznane stypendium. Jej dzieci już się usamodzielniły. Syn Bogusław od 
2002 przebywał we Włoszech. W Krakowie, w kościele Najświętszego Salwa-
tora, 24 IX 2005 odbył się jego ślub z Anną Stankiewicz, ur. 1 II 1975 w Kra-
kowie, córką Andrzeja i Marii z domu Korohoda. Po ślubie oboje zarobkowali 
we Włoszech jako konserwatorzy zabytków. Ostatnio jednak Anna zrobiła kurs 
fotograficzny i zamierzała korzystać z przywilejów trochę lżejszej pracy. 27 IX 
2008 we Florencji urodziła się ich córka Emilia, co przesądziło o tym, że powró-
cili do Polski. Drugi syn, Iwo, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krako-
wie, na której studiował formy przemysłowe i z początkiem roku 2007 założył 
własną pracownię form przemysłowych. W Pustelni Złotego Lasu w klasztorze 
w Rytwianach dnia 30 VII 2011 poślubił on Adriannę Dunin-Wasowicz. Rodzi-
ce panny młodej Dominika i Stefan Dunin-Wasowiczowie w nabytym majątku 
przodków Radziwiłłów w Sichowie Dużym pod Rytwianami wyprawili huczne 
wesele z udziałem 250 zaproszonych osób. Natomiast córka Róża po ukończe-
niu historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim podjęła pracę w muzeum 
swego Uniwersytetu. 7 VIII 2010 w kościele Najświętszego Salwatora w Kra-
kowie poślubiła Macieja Czerwińskiego. Marynia wraz ze swymi dziećmi staje 
się główną kontynuatorką nurtu humanistycznego w naszej rodzinie.

Bibliografia: książki, podręczniki: Francuski dzień po dniu, 1994 (podręcznik jęz. 
franc) opr. Maria Rostworowska�Książek, Katowice 1993; Maria Rostworowska, 
Czas nie stracony: życie i dzieło Xsawerego Pusłowskiego, Warszawa 1998; Por-
tret za mgłą. Opowieść o Oldze Boznańskiej, Warszawa 2003, II wydanie Kraków 
2005; S. M. Ganoński, Poza granicę myśli � �Wszystko� oraz publicystyka i poezja, 
opr. Maria Rostworowska i Jarosław Rudniowski, Kraków 2004; Historia całkiem 
możliwa, Kraków 2009; inne:; audycje literackie w II Programie Polskiego Radia 
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z 15, 16 i 17 II 2006; przekłady: Jean Giono, Le Moulin de Pologne, z francuskie-
go. przełożyła Maria Rostworowska-Książek, Kraków 1983; Ambroise Jobert, Unia 
Brzeska i jej architekci, z francuskiego przełożyła Maria Książek, �Znak� 1984 nr 
11�12, s. 1491�1523; Jean Giono, Zbieg, z francuskiego. prze przełożyła. Maria 
Rostworowska-Książek, Kraków 1988; Francois Varillon, Radość wiary, radość ży-
cia, z francuskiego przełożyła Maria Rostworowska-Książek. Kraków 1990; Betty 
Mahmoody, Sprzedane, przedmowa Zona Muhsen i Andrew Crofts, z angielskiego 
przełożyła. Maria Rostworowska, I wyd. Katowice 1992, II wyd. Katowice 1994; 
Jean-Marie Lustiger, Msza, z francuskiego przełożyła. Maria Rostworowska-Ksią-
żek, Kraków 1993; Gilbert Bordes, Noc puszczyków, z francuskiego przełożyła. 
Maria Rostworowska-Książek, Katowice 1994; Jean Giono (1895�1970), Król się 
nudzi, z francuskiego przełożyła Maria Rostworowska-Książek, Kraków 1995; Hen-
ri de Lubac (1896�1991), Paradoksy; Nowe paradoksy, z francuskiego przełożyła. 
Maria Rostworowska-Książek; Pierre Abbế, Testament, z francuskiego przełożyła 
Maria Rostworowska-Książek, Kraków 1995; Jean Gutton i Jacques Lanzmann, 
Czy wierzyć w niebo, czy nie wierzyć? Rozmowy przeprowadzone przy współpracy 
Jacques Baudouin i Gonzague Williatte, z francuskiego przełożyła. Maria Rostwo-
rowska-Książek, Kraków 1996; Czarne dziecko, �Dekada Literatury� 1997 nr 5, s. 
14 (przekł. z francuskiego.); Odwrócone rzeki (fragm.. powieści Rachida Mimouni 
tł. z fr.), �Dekada Literatury� 1997 nr 5, s. 20; Zaledwie kadzidło. Oda do Valihal 
na chwałę księżniczki o miodowej skórze (wiersze) Jacques Rabemananjava (tłuma-
czenie. z francuskiego,. współautor Maciej Szybist, �Dekada Literacka� 1997 nr 5, 
s. 9; Historia życia prywatnego. t. 1 Od cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego 
(pod red. Paula Veyne�a, oprac. Peter Brown i in.), red. t.1�5 Philippe Aries, Georges 
Duby; red. t. 1�5 wyd. pol. Andrzej Łoś, z francuskiego. przełożyły. Krystyna Ane-
stowicz, Maria Rostworowska, Wrocław 1998; Dzieje biblijnego Izraela, przeozyła. 
Maria Rostworowska, Wyd. Nauk UAM Poznań 1998.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Lisy: Róży Rostworowskiej do Zofii Rostworowskiej z 21 IX 1964; Tere-
sy z Horodyńskich Rostworowskiej do S. J. Rostworowskiego, Londyn 28 III 2005,fair�part 
Róży Książek i Macieja Czerwińskiego; fair-part Adrianny Dunin-Wąsowicz i Iwa Książka.
PUBLIKACJE: Minakowski, op.cit. s.881.

AGNIESZKA Róża (Jagusia), ur. 31 VII 1953 w Krakowie, historyk sztuki, 
scenarzystka. 

Ochrzczona została 6 IX 1953. Z tej okazji jej babka, Róża Rostworowska, 
pisała: Teraz, jak na małe dziecko, wyjątkowo ładniutka. W wieku szkolnym 
uczęszczała do Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, maturę jed-
nakże zdała w 1972 zdała w V Liceum w Krakowie. Następnie do 1976 studio-
wała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskała tytuł magistra. 
28 XII 1976 w Tyńcu poślubiła Janusza Bromboszcza, ur. 14 VIII1954 w Cie-
szynie, syna Antoniego i Ireny z Rykałów, absolwenta Akademii Medycznej 
w Krakowie (dyplom z kwietnia 1978), aktualnie doktora nauk medycznych, 
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specjalistę z zakresu interny i rehabilitacji kardiologicznej, pracującego w II 
Katedrze Kliniki Chorób Wewnętrznych AM. Wraz z mężem w sierpniu 1977 
udała się w podróż poślubną, której trasa wiodła przez Czechosłowację, Niem-
cy, Francję, Włochy i Austrię, z nieco dłuższym postojem w Paryżu. W mał-
żeństwie Agnieszki i Janusza przyszła na świat Maria Małgorzata (Maja), 
ur. 24 II1978 w Krakowie, absolwentka etnologii na UJ, która wyjechała do 
Ameryki Południowej, gdzie przez dziewięć miesięcy 2006 zbierała materiały 
do doktoratu. Po powrocie, 25 VIII 2007 poślubiła Percevala Pradelle, syna 
Michała i Colette Pradelle zamieszkałych w Amance we Francji. Uroczystość 
ślubna odbyła się w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie. W małżeń-
stwie tym 10 XI 2008 w Krakowie przyszły na świat trzy córki: Maria, Zofia 
i Nini (Maria, Sophie, Liliana), co stało się ewenementem wielkiej miary, po-
dziwianym w całej rodzinie. Bromboszowie mają też dwóch synów. Stanisław 
Antoni, ur. 24 III 1980 w Krakowie, był studentem głównego fortepianu na 
Akademii Muzycznej w Katowicach, po czym wyjechał na studia podyplo-
mowa do Stuttgartu, natomiast Michał Marek, ur. 6 VIII1985 w Krakowie, 
studiował wiolonczelę na Akademii Muzycznej w Łodzi. 

Agnieszka przez rok po studiach pracowała, potem pracę przerwała, ale 
przystąpiła do niej ponownie, kiedy jej córka miała trzy miesiące. Do 1991 pra-
cowała w PKZ, zajmując się dekoracją naukowo-historyczną. Z kolei przyjęła 
pracę w Międzynarodowym Centrum Kultury, w którym prowadziła bibliotekę 
naukową. Wydała mapę Krakowa 
z legendą wszystkich zabytków 
od średniowiecza do czasów obec-
nych. Mapa ta została opubliko-
wana w czterech różnych edycjach 
językowych. Po śmierci ojca, po 
1996 zorganizowała dwie wysta-
wy autorskie, jedną pt. Malarstwo 
stereotypu i drugą wystawę plaka-
tu związaną z otwarciem szkoły 
teatralnej. Wydarzeniem godnym 
podkreślenia było to, że Agnieszka 
Bromboszcz 26 VI 2000 wystąpi-
ła w audycji I Programu Telewizji 
Polskiej, która w całości była po-
święcona pamięci dr. Marka Ro-
stworowskiego w pięciolecie jego 
śmierci. Agnieszka audycji tej była 
współtwórcą, jeśli nie anonimo-
wym reżyserem. O swym stosun-

Agnieszka z Rostworowskich Bromboszczowa 
(* 1953) z kuzynem S. J. Rostworowskim 
� młodsza córka Marka, historyk sztuki, 

pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury 
w Krakowie
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ku do ojca mówiła rzeczy ważne, 
m.in. o pewnym zjednoczeniu z oj-
cem, który już odszedł. Zjednocze-
niu nawet nie przez to, co on robił, 
ale w tym, co jej pozostawił, to jest 
w spojrzeniu na rzeczywistość po-
przez pryzmat piękna. Jej wierność 
przypominaniu posłannictwa ojca 
jest rysem natur wielkich, które 
są zdolne stanąć w cieniu tego, co 
uważają, że je przewyższa. 

Wspomniana audycja nie była 
jedynym jej dziełem. W 2006 
zorganizowała w Muzeum Naro-
dowym w Krakowie wystawę ot-
wartą od 28 kwietnia do 28 maja, 
nazwaną �Marek Rostworowski. 
W dziesiątą rocznicę śmierci�. 
Wystawa ta była zwornikiem ob-

chodów 10-tej rocznicy śmierci jej ojca. Nad tymi obchodami honorowy 
patronat przyjęli kardynałowie Stanisław Dziwisz i Franciszek Macharski, 
naczelny rabin polski Michael Schudrich, minister kultury Kazimierz Michał 
Ujazdowski oraz przedstawiciele władz Krakowa. W toku wystawy odbyła 
się promocja książki �Ad leones�. Pamięci Marka Rostworowskiego w dzie-
siątą rocznicę śmierci. Podczas promocji obecny był przewodniczący komi-
tetu redakcyjnego książki ks. Adam Boniecki, naczelny redaktor �Tygodnika 
Powszechnego�. Wyświetlane też był film o Marku Rostworowskim w reży-
serii Maliny Malinowskiej-Wollen, który powstał przy współpracy Agniesz-
ki Bromboszcz. Agnieszka. objawiająca tak liczne zainteresowania i mająca 
w różnych dziedzinach dorobek twórczy, uważa jednak, że najwspanialszym 
osiągnięciem jej życia było urodzenie trojga dzieci, co świadczy o tym, że 
swą osobowością jest nieustannie otwarta na przyszłość.

Bibliografia: Bibliografia prac naukowych Marka Rostworowskiego, [w:] �Ad leo-
nes�. Pamięci Marka Rostworowskiego w dziesiątą rocznice śmierci, red. E. Ryżew-
ska, Kraków 2006, s. 189�191.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy: Róży Rostworowskiej do Zofii Rostworowskiej z 25 VIII 1953; 
Agnieszki Rostworowskiej Bromboszcz do Stefana M. Rostworowskiego z 8. VIII. 1977 i do 
S. J. Rostworowskiego, Włosań, 14 XII 200;. Fair�part Mai i Percevala Pradelle�ów.
PUBLIKACJE: Dziesiąta rocznica śmierci Marka Rostworowskiego, �Wiadomości Ziemiań-
skie� 2006, nr 26, s. 86; Minakowski, op. ci. S.881.

Agnieszka Bromboszcz w towarzystwie 
Józefa Deskura podczas otwarcia wystawy 

�Bogu i Ojczyźnie � Rostworowscy� 
� Kraków, listopad 2010 r. 
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ROZDZIAŁ XXIX

POKOLENIA XVI DO XVIII ROSTWOROWSKICH (7)

EMANUEL MATEUSZ 
– WYBITNY HISTORYK XVIII WIEKU I REDAKTOR 

„POLSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO” 
ORAZ JEGO RODZINA

POKOLENIE XVI
Najmłodszy syn KAROLA Huberta i RÓŻY z Chościak-Popielów

EMANUEL MATEUSZ Maria (Matyś), ur. 15 I 1923 w Krakowie, historyk, 
pisarz, profesor Instytutu Historii PAN i redaktor Polskiego Słownika Bio-
graficznego, członek Polskiej Akademii Nauk.

O dzieciństwie i młodości Emanuela Mateusza zwanego w rodzinie Ma-
tysiem dowiadujemy się sporo z jego niepublikowanej opowieści Ścieżki tra-
wą porosłe. Jest to rzecz napisana w 1955. Matyś opowiada w niej o miej-
scach swego młodzieńczego egzystowania, o siedzibach rodowych Popielów 
i Pusłowskich: Ruszczy, Wójczy, Kurozwękach i Czarkowach oraz o ich 
sąsiedztwach, gdzie bywano, o Sichowie i Balicach Radziwiłłów. Wszystko 
są to miejscowości dające się cyrklem szeroko obrysować wokół Krakowa. 
Matyś dzieciństwo spędzał w domu Rostworowskich na ul. św. Jana, potem 
na Salwatorze, ale na letnie miesiące cała rodzina wyruszała na wieś, najczęś-
ciej do stojącego pustką dworu w Ruszczy pod Krakowem. � Zapach koni, 
chrzęst obroku w ich zębach, furman niespiesznie popijający kawę w kuchni 
� to już była wieś. Na furę, jak u koczowników, ładowano cały dobytek: dzie-
cinne łóżka trzcinowe, nocniki, klatkę z kanarkiem. Opuszczaliśmy Kraków 
na pół roku z całym gospodarstwem, z kucharką, psem i kotem. Jechaliśmy do 
Ruszczy... (s. 11). Uczestnikiem tej wyprawy był także starzejący się już oj-
ciec, Karol Hubert Rostworowski: Papuś w płóciennej czapce z wielkim dasz-
kiem przystawał co chwila, aby zachwycać się światem. Ja szedłem z czuj-
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nym spojrzeniem i zieloną siatką 
w ręku. W pyle dróg pełzały żuki, 
na kwiatach przysiadały motyle... 
Gdy dostrzegałem obiekt pożąda-
ny do mojej kolekcji, rozpoczynało 
się polowanie� (s. 13). Jak zapisał 
jego starszy brat Marek, Matyś od 
młodego był systematyczny, robił 
wszystko skończone. W jego pudeł-
kach z motylami i w chłopięcych ry-
sunkach panowała swojego rodzaju 
perfekcja. Napisał nawet wcale nie-
złą nowelę pt. Awangarda globu. 
Matyś na zimowe miesiące powra-
cał do Krakowa, by uczęszczać do 
Gimnazjum im. Króla Jana III So-
bieskiego, w którym w 1939 zdał 
małą maturę. Po wybuchu wojny 
wraz z matką i braćmi ewakuował 
się do Małopolski Wschodniej, zna-
lazł się pod okupacją sowiecką, ale 
przedostał się do Generalnego Gubernatorstwa. Ponieważ dom na Salwatorze 
zarekwirowali Niemcy, przebywał w Wójczy, pow. buski, w majątku brata 
swej matki Michała Popiela, o od 1943 w Ruszczy pod Krakowem. 

O tym jak bardzo czuł się związany z rodziną Popielów, świadczy fakt, 
że krewnych ze strony matki z reguły nazywał stryjami. O właścicielu Wój-
czy pisał: Stryj Michał całe życie czytał i od czterdziestego roku życia prawie 
nie wychodził z domu. Rozpieszczony przez żonę i wydelikacony przez cho-
robę wuj (o dziwo!) unikał wszelkich wysiłków fizycznych, żył w samotności 
i przywoływał do siebie ludzi dzwonkiem lub telefonem. Lubił ogień na ko-
minku; ogień często buzował w sypialnym i w salonie, a grzebanie szczyp-
cami w palenisku oraz dmuchanie przez mieszek były to jego jedyne fizyczne 
trudy (s 38). W tego typu opisach ujawnia się niewątpliwy talent pisarski 
Rostworowskiego. Jego brat Jan napisał o nim: Emanuel zdradzał zacięcie do 
karykatury w ołówku i satyry w piórze. 

W 1941 Matyś zdał dużą maturę na tajnych kompletach prowadzonych 
w Krakowie, a w 1943 rozpoczął studia historyczne na tajnym Uniwersytecie 
Jagiellońskim. W Ścieżkach trawą porosłych wyjaśnia, że chciał studiować, 
bo był zainteresowany jedną z panien zamieszkałych w Krakowie. Przy jego 
uzdolnieniach literackich i malarskich, a także zainteresowaniach filozo-
ficznych, wybór historii jako kierunku studiów był dość przypadkowy. Miał 

Mateusz (Matyś) Rostworowski 
w wieku młodzieńczym.

Rostworowski-Monografia tom2.ind192   192Rostworowski-Monografia tom2.ind192   192 2013-03-20   15:06:082013-03-20   15:06:08



~ 193~

rzeczywiście ogromny dar kreowania postaci. Niech zaświadczą o tym dwa 
różne fragmenty prozy literackiej ze Ścieżek: Były to rosłe cuganty stalowej 
maści, którymi powoził stary stangret Drzewicz, o fioletowej płaskiej twa-
rzy, mikołajowskim szpakowatym wąsie i załzawionych niebieskich oczach, 
pod krótkim daszkiem kaszkietu w carskim stylu. Siedząc z tyłu widziało się 
jego pomarszczoną szyję i mięsiste, a cętkowane, puszkiem pokryte uszy (s. 
34). I drugi przykład: Stryja Pawełka [ Popiela, właściciela Kurozwęk], który 
umarł w r. 1934, pamiętam dość mgliście. Był on człowiekiem niedzisiejszym, 
ale właściwie mówiąc o tych czasach należałoby powiedzieć � niewczoraj-
szym... Nosił twarde kołnierzyki z wygiętymi różkami, szpilkę w krawacie, 
jasne kamizelki i sztylpy. Był głuchy i gdy ktoś się do niego odzywał, odwracał 
się bokiem i skierowywał na niego mosiężną trąbkę� (s. 48). Te opisy, to nie 
tylko kunszt literacki, ale i obraz środowiska ziemiańsko�arystokratycznego, 
w jakim wyrastał jeden z największych historyków czasu Polski Ludowej.

Ścieżki trawą porosłe ukazują też tok przemian, jakich Matyś stawał się 
uczestnikiem. Na razie pokazana jest tylko postać osiadłego w Ruszczy jesz-
cze przed samą wojną wiekowego Antoniego Kieniewicza, o którym Matyś 
pisze: Stary Kieniewicz, egzulant z roku 1918, był to kresowy szlachcic stare-
go autoramentu, z pochyloną siwą głową i obwisłym wąsem. Można go sobie 
wyobrazić, jak staje na ganku, aby z dubeltówki walić zajęczym śrutem do 
bolszewików zagrażających jego rodzinnemu gniazdu� (s. 64). Szybko owa 
wizja się sprawdza. Do Ruszczy wkraczają Rosjanie i Matyś pieszo dąży do 
Krakowa, zostawiając za sobą swe ziemiańskie korzenie. Przy okazji opisu-
je pochód wojsk sowieckich, taki, jaki i ja widziałem, przebywając wtedy 
nieopodal w Kazimierzy Wielkiej. Pozostał on w moich oczach na całe ży-
cie jako obraz włączania Polski w orbitę nieznanego nam dotąd świata Azji. 
Ale opisu tego pochodu nigdzie nie czytałem, pierwszy raz go znajduję w li-
terackim ujęciu Emanuela Mateusza: Drogą przelewała się nie armia, ale 
wędrówka ludów. Potężne sztudebekery, płytkie wozy zaprzężone w kudłate 
koniki z pałąkowatymi chomątami, za wozami uwiązane na sznurkach wy-
chudzone krowy. W samochodach, na wozach, na koniach i piechotą suną 
Rosjanie, Gruzini, Turkmeni, Mongołowie, mężczyźni i kobiety w munduro-
wych płaszczach, siwych, burych, szarych i zielonych, w fufajkach i skórza-
nych kurtkach, w okrągłych kaszkietach, futrzanych czapach z klapami na 
uszy, cyklistówkach. Czasem kozacka burka z poderwanymi do góry szpica-
mi ramion. Czasem twarz zupełnie żółta. Wśród różnych odcieni szarzyzny 
świecą złote pagony oficerów, czerwone lampasy, firaneczki i sztuczne kwiaty 
w ciężarówkach, portrety Stalina na szoferkach. Na ścianach przydrożnych 
domów, na słupach telegraficznych i tablicach drogowych nasmarowane wę-
glem czy kredą orientacyjne napisy w obcym alfabecie. W rowach obdarte do 
naga, żółtawe trupy niemieckich żołnierzy�(s.67). � 
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Tak dla Mateusza zaczęło się nowe życie. W 1945 został powołany do 
wojska. Służył w II Zapasowym Pułku Łączności, stacjonującym w Sieradzu. 
Przechodził szkolenie pod bacznym okiem kadry wojskowej, wśród której 
począwszy od pułkownika Gronskijego, a skończywszy na sierżancie Plew-
cowie nie było ani jednego Polaka. Rodzina i znajomi starali się o wybawienie 
Matysia z tej przymusowej służby. W listopadzie 1945 został przeniesiony do 
kompanii łączności przy dowództwie dywizji w Skierniewicach. i niedługo 
potem udało mu się wydostać z wojska, dzięki temu, że przedstawił wyro-
bione przez brata Marka zaświadczenie, że jest asystentem wolontariuszem 
u prof. Władysława Konopczyńskiego. Powrócił więc na studia do Krako-
wa. W roku akademickim 1945/1946 wstąpił na seminarium prowadzone na 
UJ przez Józefa Feldmana, który powierzył mu już jako studentowi III roku 
historii właśnie funkcję asystenta wolontariusza. Feldman zmarł w czerwcu 
1946, ale Matyś przeszedł pod opiekę prof. Konopczyńskiego, który wpro-
wadził go 1 XII 1946 na stanowisko etatowego młodszego asystenta przy 
Katedrze Historii Nowożytnej. Studiując pod kierunkiem tego profesora 6 
IX 1947 uzyskał magisterium na podstawie pracy Książę d�Aiguillon a Pol-
ska, która w skróconej wersji została opublikowana pod tytułem. Na drodze 
do pierwszego rozbioru w �Rocznikach Historycznych� (T.18: 1949). Idąc 
po linii badań nad profrancuską orientacją w Rzeczypospolitej XVIII wieku, 
również pod kierunkiem prof. Konopczyńskiego przygotował rozprawę dok-
torską: Francja wobec kandydatury Stanisława Leszczyńskiego na tron polski 
w latach 1726�1733. Tymczasem prof. Konopczyński, hołdujący orientacji 
narodowej, został już w październiku 1948 represyjnie przeniesiony na eme-
ryturę. Promotorem Rostworowskiego ostatecznie został prof. Kazimierz Pi-
warski. Mateusz dyplom doktorski otrzymał 21 II 1950. 

Już od 1 IX 1949 był zaangażowany jako starszy asystent w Katedrze 
Historii Nowożytnej Powszechnej, a od czerwca 1951 w Katedrze Historii 
Polski Nowożytnej. Jako obcy klasowo został jednakże odsunięty od dydak-
tyki i przymuszony do prowadzenia pracy w ramach Zespołu do Badań Walki 
Klasowej na Wsi Małopolskiej. Zespół ten działał pod kierunkiem prof. Celi-
ny Bobińskiej, która jednak do swego asystenta odnosiła się z dużym szacun-
kiem. Znający go z tych czasów Stanisław Grzybowski pisał jednak o nim: 
tak życzliwy i pomocny zawsze dla młodszych kolegów, z wielkim talentem 
dydaktycznym, odsunięty został od kształcenia młodzieży. Odepchnięcie od 
dydaktyki pozwoliło mu stworzyć wielki warsztat naukowy. Pracując nad hi-
storią wsi podjął interesujące badania, których uwieńczeniem było studium 
Reforma pawłowska Pawła Ksawerego Brzostowskiego (1767�1795), opub-
likowane w �Przeglądzie Historycznym�. Praca ta ukazywała duchownego 
katolickiego, stającego się prekursorem działań prowadzących do zniesienia 
pańszczyzny i wprowadzania oczynszowania chłopów, jako systemu bar-
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dziej motywującego ich pracę na roli. Z tego okresu, kiedy Rostworowski 
był wpleciony w nurt badań poświęconych wsi polskiej, pochodzi też praca 
Rola urzędu wiejskiego w walce klasowej wsi małopolskiej w drugiej połowie 
XVIII wieku, opublikowana w 1957 w Studiach z dziejów wsi małopolskiej 
w drugiej połowie XVIII wieku.

W dniu 7 VII 1948 Mateusz zawarł związek małżeński z Renatą Bren-
stiern�Pfanhauser, łączniczką AK z czasu Powstania Warszawskiego. W jej 
osobie znalazł bardzo silne oparcie dla wszystkich swych działań podejmo-
wanych na tak szerokich płaszczyznach prac naukowych. W 1952 udało się 
Rostworowskiemu wyskoczyć z narzuconego mu w gruncie rzeczy agrarnego 
nurtu badawczego, został bowiem włączony do zespołu przygotowującego 
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego edycję Materiałów 
do dziejów Sejmu Czteroletniego. Nad przedsięwzięciem tym pracował w la-
tach 1955�1969, czego wynikiem było wydanie w tym czasie wspólnie z Je-
rzym. Michalskim i Januszem Wolińskim 6 tomów tej edycji. Ukończone 
dzieło w 50% ukazało się jego trudem. Praca nad Materiałami umożliwiła mu 
przejście od 1 V 1955 do Instytuty Historii PAN, w którym został adiunktem, 
co prawda nadal w Pracowni Badań Dziejów Agrarnych, gdyż ówcześnie 
badania historyczne wciąż jeszcze na owej problematyce chłopsko�robotni-
czej oficjalnie musiały się skupiać. 30 VI 1955 Rostworowski otrzymał tytuł 
docenta, nadany przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną dla Pracowników 
Nauki, co już sytuowało go w hierarchii pracowników nauki PRL.

Tymczasem nadeszła odwilż październikowa. Rostworowski od kwietnia 
1956 przeniósł się do Pracowni Edytorskiej Działu II Instytutu Historii PAN. 
Najbliższy okres przyniósł jego liczne jego publikacje oscylujące wokół dzie-
jów Sejmu Czteroletniego, m.in. rozprawy poświęcone programowi reforma-
torskiemu Hugona Kołłątaja, wraz z jego propozycjami co do reform wojsko-
wych, publikacje korespondencji prowadzonej przez Szczęsnego Potockiego 
z Sewerynem Rzewuskim w latach 1788�1796 i pracę zatytułowaną Debiut 
polityczny Jana Potockiego w r. 1788. Cały ten nurt badań ogromnie wielo-
wątkowy doprowadził do wydania trzech książek Rostworowskiego: Sprawa 
aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed Sejmem Czteroletnim (Warsza-
wa 1957), Legendy i fakty XVIII wieku (Wrocław l963), Ostatni król Rzeczy-
pospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja (Warszawa 1966). Pierwsza 
z wymienionych prac ukazuje jak bardzo sprawa zgromadzenia funduszy dla 
wojska zagrożonej Rzeczypospolitej była przedmiotem sporów wewnętrzno� 
politycznych a nie wynikiem wizji czy woli obrony kraju. W Legendach i fak-
tach zamieszczona została rozprawa Czy Stanisław Leszczyński jest autorem 
Głosu wolnego, przypisująca to autorstwo szlachcicowi litewskiemu Mateu-
szowi Białłozorowi. Postawienie takiej hipotezy zmieniało pewne ustalenia, 
które nawet w programie szkolnym dla gimnazjalistów czyniły ze Stanisława 
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Leszczyńskiego pisarza politycznego i autora Głosu wolnego wolność ubez-
pieczającego. Do tematu tego powrócił w opublikowanej w 1966 rozprawie 
�Głos wolny� i �Przestroga braterska�.

W wymienionych pracach Emanuel Rostworowski ujawnia się jako pi-
sarz polityczny, który co prawda nie ogłasza żadnych tez, lecz buduje je drogą 
bardzo skrupulatnie zebranych faktów odzwierciedlających dzieje przeszłe. 
Można by uznać, że dla Rostworowskiego skuteczna polityka to ta, która 
sprzyja wzrostowi dorobku kulturalnego i cywilizacyjnego społeczeństwa. 
Tym wartościom w zamierzeniach Stanisława Augusta Poniatowskiego miało 
służyć jego panowanie. Pisarstwo Rostworowskiego ujawnia motywy działa-
nia ludzkiego, przedstawione w sposób niejednostronny, bez uprzedzeń, ale 
na tle splotu wydarzeń, jaki nadaje tym przedsięwzięciom kierunek i dopro-
wadza je na ogół do nieodwracalnych już dokonań. Przez takie ujęcie, dzięki 
bacznej obserwacji czynnika ludzkiego, autor wiąże niejako politykę z moral-
nością, z motywacją płynącą z duchowej sfery działania człowieka. Jasność 
stylu i myśli czyni jego prace szczególnie cennymi. Jak na razie ukazuje się 
on nam jako badacz historii Polski XVIII wieku, szczególnie doby Sejmu 
Czteroletniego, ale także Konfederacji Barskiej. Objął swymi zainteresowa-
niami kilka wybitnych postaci tego czasu: autora pism politycznych Józefa 
Pawlikowskiego (prace z 1956), słynnego Jana Potockiego (prace z lat 1956, 
1974 i 1975), Józefa Wybickiego (prace z 1975 i 1984), czy księdza Marka 
(praca z 1972) oraz w ogóle nurt zdarzeń związanych z Konfederacją Barską 
(prace z lat 1964 i 1970). W swej twórczości historycznej kontynuował cha-
rakterystyczny dla zainteresowań rodzinnych wątek badań nad funkcją woj-
ska w dziejach politycznych, a szczególnie kawalerii, której formacje miały 
istotne znaczenie w okresie Konfederacji Barskiej i Sejmu Czteroletniego 
oraz podczas wojny z Rosją w 1792. Emanuel potrafił też okazać wdzięcz-
ność prof. Władysławowi Konopczyńskiemu, wobec którego czuł się ucz-
niem. Z rękopisów uzupełnił oraz przygotował do druku jego pracę Polscy 
pisarze polityczni XVIII wieku.

Równocześnie jednak nadchodzą nowe wydarzenia w życiu Rostworow-
skiego. W 1956 otrzymał paszport i w pierwszych dniach 1957 wyjechał do 
Francji na staż naukowy finansowany przez UNESCO. Rezultatem prowa-
dzonych we Francji kwerend stała się jego praca opublikowana po powrocie 
do kraju O polską koronę. Polityka Francji w latach 1725�1733 (Wrocław 
1958). Rostworowski w pracy tej wykazał, że polityka francuska żywotnie, 
a nie w sposób pozorowany zainteresowana była osadzeniem na tronie pol-
skim Stanisława Leszczyńskiego. Ten pierwszy kontakt z archiwami zagra-
nicznymi skierował naszego historyka ku obszarom historii powszechnej. 
W 1959 ponownie przebywał we Francji przez trzy miesiące. 22 IX 1961 
Rostworowski otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W tym samym roku 
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objął kierownictwo Pracowni Stosunków Międzynarodowych w Dziale II In-
stytutu Historycznego PAN. W 1962 ponownie wyjechał na czteromiesięczną 
kwerendę naukową do Paryża i Rzymu. Podczas tego pobytu zagranicznego 
odwiedził Stefana Rostworowskiego w Reims. Z końcem 1963 otrzymał sty-
pendium na dwumiesięczny pobyt we Włoszech, lecz w tym czasie odbył też 
podróże do Szwajcarii i Francji W trzy lata po nominacji profesorskiej, mając 
41 lat, 30 V 1964 Rostworowski został trzecim z kolei naczelnym redaktorem 
Polskiego Słownika Biograficznego z siedzibą redakcji przy ul. Sławkowskiej 
17 w Krakowie. 

Jego poprzednicy przygotowali X tomów (w latach 1949�1958 wyda-
wanie Słownika przez władze było wstrzymane), on rozpoczynał pracę nad 
XI tomem. Rostworowski założył, że całość wydania głównego Słownika za-
mknie się w 36 tomach, zawierających 27 tysięcy haseł. Sądził, że serię tę 
zdoła wydać do 1992, kiedy przypadnie mu przejść na emeryturę. Jednocześ-
nie w 1966 i 1976 opublikował instrukcje wydawnicze, wskazujące jak mają 
być przygotowane hasła. Podwyższał w nich stawiane autorom wymagania, 
wskazywał, że niezbędne jest przeprowadzanie kwerend także źródeł niedru-
kowalnych. W każdym razie godne podziwu jest to, że z jednej strony przy-
stąpił do dzieła, którego czas wykonania szacował na blisko czy ponad 30 lat 
(po 1992 miała być prowadzona edycja suplementów Słownika), a z drugiej 
strony tak podwyższył wymagania przygotowania poszczególnych haseł, iż 
sam stwierdzał, że wydajność rynku autorskiego nie jest w stanie sprostać 
przyjętym przez niego czasokresom i nie było szans, aby Słownik do wyzna-
czonego przezeń terminu mógł zostać zakończony. Niemniej od 1970 corocz-
nie wydawał jeden tom, którego objętość wzrosła z poprzednio 70 do 120 
arkuszy. Stwierdził też, że ilość haseł osiągnie 40 tysięcy. 

Przez ręce jego przeszło 13 000 życiorysów. Niekiedy musiał podejmo-
wać trudną decyzję, że postać nie dorosła do tego, by znajdować się w Słow-
niku i gotowy biogram odrzucał. Rostworowski za swego życia doprowadził 
do pełnego wydania tomy od XI do XXXI oraz przygotował niemal w cało-
ści dwa zeszyty tomu XXXII, doprowadzając Słownik od hasła �Jarosław� do 
hasła �Romiszewski�. Właśnie w owym 2 zeszycie tomu XXXII znaleźli się 
Rostworowscy. Emanuel, który do Słownika napisał ponad 60 na ogół świet-
nie przygotowanych haseł, teraz też wziął na siebie opracowanie trzech haseł 
Rostworowskich z XVII i XVIII wieku. Sam przybył oraz innych autorów 
kierował do mnie, wiedząc, że w moim posiadaniu jest archiwum po pierw-
szym historyku rodziny Stefanie Marianie Rostworowskim, przywiezione po 
jego śmierci z Francji. Miałem trudności w udostępnieniu Matysiowi oczeki-
wanych materiałów, gdyż właśnie w tym czasie przenosiłem się z Lublina do 
Warszawy. Niemniej to co najważniejsze przekazałem mu. W pewnym mo-
mencie Matyś doszedł do wniosku, że skoro korzysta się z dociekań Stefana 
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Mariana Rostworowskiego, to i jemu trzeba poświecić odrębne hasło. Decyzję 
tę podjął, gdy zeszyt był już w większości przygotowany. Napisał cztery stro-
ny życiorysu Stefana i przesłał mi je do uzupełnienia. Ja zaś, zagospodarowu-
jący dopiero nowe mieszkanie w Warszawie i obciążony trudną pracą w Urzę-
dzie Rady Ministrów, ociągałem się z uzupełnieniem przesłanego życiorysu. 
Gdy dość skrupulatnie go przygotowałem i przesłałem Matysiowi, on już leżał 
w szpitalu i tam przeprowadzał korektę tego tekstu, który był ostatnim teks-
tem przygotowanym za jego życia. Opracowanie hasła Stefan Marian Rostwo-
rowski ukazało się w Słowniku z podpisem Red.(akcja). Emanuel zmarł, ale 
w owym 2 zeszycie XXXII tomu zamieszczony został jego obszerny biogram 
pióra Jerzego Michalskiego i Janusza Tazbira, na którym teraz głownie opie-
ram moje opracowanie sylwetki Matysia. W istocie rzeczy zdarzyła się rzecz 
wyjątkowa. Autor zamierzonego na 30 lat dzieła został w nim uwieczniony.

Na razie jednak Emanuel jest pełen sił twórczych. Równolegle z redago-
waniem Słownika pracuje nad tomem z serii historii dziejów powszechnych, 
jakiej opublikowania podjęło się Państwowe Wydawnictwo Naukowe w War-
szawie. Pisze książkę pt. Historia powszechna. Wiek XVIII, wydaną w 1977, 
która dziś ma już siedem wydań. Dzieło to, obejmujące lata 1700�1789 � do 
wybuchu rewolucji francuskiej, jest właściwie poświęcone genezie współ-
czesnej cywilizacji europejskiej. Obejmuje całość nurtów światowych, które 
przygotowały kształt doby obecnej. O wyjątkowej doniosłości tej pracy sta-
nowi jej wieloaspektowość, bowiem jest ona historią zdarzeń politycznych 
i wojen, ale także systemów gospodarczych i socjalnych założeń ustrojowych, 
daje też obraz stylów sztuki i mody oraz dominujących prądów myślowych, 
obejmujących nie tylko Europę, ale i cywilizacje pozaeuropejskie. Autor eg-
zemplifikuje wydarzenia najważniejsze, prądy, które w zróżnicowanych cywi-
lizacyjnie obszarach nie objawiają się z jednakową siłą. A jednocześnie pisze: 
Historia jest jak rzeka, której brzegi można wytyczyć, ale brutalnym zabiegiem 
jest przecięcie przepływającego strumienia przyczyn i skutków. (s.7) Zdanie to 
określa metodę badawczą autora, który dąży do ujęcia możliwie wielkiej ilości 
artefaktów, ale układa je w trendy rozwojowe, jakie wytyczają rzeczywiste 
kierunki tworzących się dziejów. Historiografia polska koncentrowała się na 
wieku XVI i XIX. Dzieło Rostworowskiego poświęcone wiekowi XVIII wy-
pełnia istniejącą lukę. Były to czasy schyłku I Rzeczypospolitej, także schyłku 
pewnego typu ustroju konstytucyjnego, jaki obok Anglii, Szwecji, Holandii, 
Szwajcarii i Wenecji oraz niektórych księstw niemieckich i republik włoskich, 
posiadała także Polska. Splot zdarzeń XVIII wieku przygotował urastanie po-
tęg państw Świętego Przymierza, a także Francji i Anglii, które to organizmy 
państwowe poza Austro�Węgrami jako mocarstwa przetrwały do czasów II 
wojny światowej. Dwa wieki temu zarysowały się te układy sił, które zaczęły 
pękać i kruszyć się dopiero na oczach współczesnego pokolenia. 
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Rostworowski zasięgiem swego obra-
zu objął historię Kościoła, myśli filozo-
ficznej, ekonomicznej i politycznej, dzie-
je piśmiennictwa, architektury i muzyki, 
nauk technicznych i wynalazków. Jego 
książka pozwala mentalności Polaków, 
dziś tak licznie wędrujących po świecie, 
osiedlić się w kulturze europejskiej, po-
jąć dlaczego właśnie takie dzieła sztuki, 
w tym stylu, w tych krajach tworzono i ja-
kim potęgom ówczesnych czasów miały 
one służyć. Jego Historia jest jednocześ-
nie historią kultury ludzkiej. Dzieło Ema-
nuela Rostworowskiego ma swoją pozy-
cję w dorobku historiografii europejskiej, 
bowiem jego praca może być źródłem 
poznania czasów XVIII wieku dla wszyst-
kich bardziej znaczących narodów nasze-
go kontynentu. Stanisław Grzybowski 
napisał, że Rostworowski, stworzył ob-
szerną, głęboką i nowatorską syntezę cza-
sów Oświecenia, nie mającą dotąd sobie 
równej w literaturze światowej.

Jego Historia powszechna. Wiek XVIII, licząca 1112 stron tekstu, przekro-
czyła ramy zamierzonego przez PWN podręcznika, dlatego też Emanuel my-
ślał o napisaniu skróconej wersji tego, co stworzył. Zamysłu tego już nie udało 
mu się zrealizować. Przedstawiana przez nas książka stosunkowo margineso-
wo traktuje sprawy polskie, stosownie do tej roli, jaką wówczas, chyląca się do 
upadku Rzeczpospolita odgrywała w relacji do innych krajów. Dzieje Polski 
z XVIII wieku przedstawił jednak w innych opracowaniach, na ogół wyda-
nych już wcześniej: w Historii Polski (t. II, cz. 1 pod redakcją Stefana Kie-
niewicza i Witolda Kuli, Warszawa 1958), w History of Poland (wyd. I, 1968) 
pod redakcją Stefana Kieniewicza, książka ta miała tłumaczenia francuskie, 
włoskie, słoweńskie i japońskie, w szkicu Polska w układzie sił politycznych 
XVIII wieku, jaki ukazał się jako tom Konfrontacji historycznych, Warszawa 
1971, wreszcie w rozprawie Czasy saskie i oświecenie, zamieszczonej w Zary-
sie historii Polski pod redakcją Janusza Tazbira, Warszawa 1979. 

Emanuel Mateusz Rostworowski 9 I 1971 został mianowany profesorem 
zwyczajnym. Rzecz oczywista, że nominacja ta podniosła jego osobisty auto-
rytet w środowisku ludzi nauki. Stało się to widoczne szczególnie w roli, jaką 
profesor odgrywał na poszczególnych zjazdach historyków, na których z re-

Emanuel Mateusz Rostworowski 
(1923-1989) 

� historyk, pisarz, profesor zwyczajny 
Instytutu Historii PAN, redaktor 

Polskiego Słownika Biograficznego, 
autor dzieła: Historia Powszechna. 

Wiek XVIII.
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guły spełniał funkcję osoby przedstawiającej referat na sesji plenarnej. Moż-
na tu przypomnieć jego referat wygłoszony na XI Zjeździe w Toruniu 1974 
na temat Polski głos w edukacyjnym koncercie wieku oświecenia, a także jego 
referat ostatni, na XIII Zjeździe obradującym we wrześniu 1984 w Pozna-
niu, zatytułowany n. �Patrioci prawdziwi i fałszywi� na Sejmie Wielkim. Był 
ogromnie czynny na wszystkich posiedzeniach krakowskiego Oddziału Pol-
skiej Akademii Nauk, podczas których wygłaszał źródłowe referaty. W 1980 
w Monastyrze uczestniczył w XIII Konferencji Podręcznikowej Polska�RFN. 
Podczas obrad wygłosił referat: Absolutyzm monarszy i �kraje wolne�. Miej-
sce Rzeczypospolitej w Europie XVIII wieku. Ukazywał w nim przyczyny 
upadku I Rzeczypospolitej. Ciekawa była jego teza, że wraz z atrofią pań-
stwa wzrastała rola Kościoła katolickiego. Stwierdzał, że w roku I rozbioru 
w 1772 mieliśmy 30 000 księży i zakonników, to jest dwukrotnie więcej od 
liczby stałego wojska. Rostworowski był także głównym referentem na Sesji 
Naukowej, odbywającej się 2V 1982 na Zamku Królewskim w Warszawie 
w dwusetną rocznicę wprowadzenia w życie Konstytucji majowej. Wygłosił 
wtedy znakomity referat Rok Konstytucji maj 1791��maj 1792. W referacie 
tym, przedstawiając obchody, jakie odbywały się w Warszawie w pierwszą 
rocznicę uchwalenia Konstytucji, wrócił myślą do uchwały Sejmu z 5V 1791 
stanowiącej, iż ex voto wszystkich stanów ma w Warszawie stanąć kościół 
pod wezwaniem Najwyższej Opatrzności. Prymas poświecił, a król wmuro-
wał kamień węgielny pod tą świątynię, której wzniesienia naród oczekiwał. 
Przybył też poseł kijowski Hilary Chojecki jako reprezentant województwa, 
które pierwsze uchwaliło składkę na budowę kościoła Opatrzności.�

Tego typu informacje podawane publicznie wówczas, gdy o zezwolenie 
na budowę kościoła w Polsce nie było tak łatwo, sprawiały, że jego wykłady 
i jego rozprawy, zamieszczane w różnych czasopismach (�Kulturze�, �Zna-
ku�, �Tygodniku Powszechnym�, �Przeglądzie Historycznym�, �Kwartalniku 
Historycznym�) zyskiwały w szerokich kręgach społecznych żywe zaintere-
sowanie. Pisał głównie o starciu aspiracji społeczeństwa polskiego z zabor-
czością rosyjską z czasów XVIII wieku, ale wiele wątków jego historycz-
nych wywodów było aktualnych i w owe dwieście lat później. Generalnie 
Rostworowski opowiadał się za umiarkowaną polityką Stanisława Augusta, 
która, gdyby znalazła uznanie Sejmu, może ochroniłaby Polskę przed dru-
gim rozbiorem. Jako badacz przeszłych dziejów był zwolennikiem rozwagi 
politycznej. Jego wywody z grubsza odpowiadały orientacji �Tygodnika Po-
wszechnego�, co nie oznacza, że odpowiadały zawsze cenzurze, gdyż na jego 
drukowanych tekstach widoczne są ingerencje cenzora, powołujące się na 
dekret z dnia 12 XII 1981 o stanie wojennym. 

Przez swe publikacje prasowe i głoszone na różnych sesjach referaty Ro-
stworowski stawał się osobą znaną w środowisku znacznie szerszym od ści-
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śle historycznego, stawał się niejako osobą publiczną. W latach 70. otrzymał 
szereg nagród i wyróżnień. W 1974 został wyróżniony Nagrodą Sekretarza 
Naukowego PAN za kierowanie zespołem naukowym i udział w opracowaniu 
PSB i w 1978 również nagrodą tegoż Sekretarza za syntezę poświęconą histo-
rii powszechnej XVIII wieku. W tym samym 1978 otrzymał Nagrodę Włodzi-
mierza Pietrzaka za całokształt dorobku naukowego i pracę nad Słownikiem. 
W tym też roku był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a poprzednio już Złotym Krzyżem Zasługi. W 1979 została mu przy-
znana ceniona przez naukowców i wymierna w sensie finansowym Nagroda 
Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Yorku. W 1979 został człon-
kiem korespondentem PAN, w latach 1957�1966 był sekretarzem krakow-
skiego Oddziału PAN, w latach 1966�1969 zastępcą jego przewodniczącego, 
a potem do 1983 jego przewodniczącym. Niemniej w 1981 zaangażował się 
w inicjatywę reaktywowania w Krakowie Polskiej Akademii Umiejętności, 
zlikwidowanej za rządów komunistycznych. W okresie �Solidarności� z lat 
1980�1981 wspierał jej działania. Był członkiem Małopolskiego Komitetu 
Obywatelskiego. W 1981 uczestniczył w Kongresie Kultury Niezależnej, 
zwołanym przez Andrzeja Wajdę i Lecha Wałęsę oraz w zorganizowanym 
przez Porozumienie Środowisk Twórczych Kongresie Kultury. W Czarko-
wach przystąpił do Komitetu Odbudowy Pomnika Zwycięstwa Legionów, 
wysadzonego w powietrze u początków Polski Ludowej.

Od 1974 mieszkał w Rybnej pod Krakowem, majątku wysprzedanym 
przez jego stryju, a obecnie zakupionym przez syna Karola. Otrzymywanymi 
nagrodami przyczynił się do restauracji dworku w Rybnej i jego otoczenia. Już 
w młodości miał zamiłowanie do ogrodownictwa. Za odratowanie tego zabyt-
kowego obiektu otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Pobyt w Ryb-
nej, do której sprowadził obrazy i część archiwów rodzinnych, zwrócił jego 
zainteresowania pisarskie ku dziejom własnej rodziny. Wymagało to otwarcia 
nowego warsztatu historyka i przybliżenia spektrum badawczego do czasów 
drugiej niepodległości. W książce Popioły i korzenie, która ukończył w Ryb-
nej w 1983, a wydał w dwa lata później, pisał o sobie: Spróbowałem więc 
przeprawić się z ruin osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej poprzez wiek XIX 
do brzegów Niepodległości (s.5). Książka w pierwszej części zawiera jesz-
cze szkice z lat 70. i 80., publikowane w różnych wydawnictwach periodycz-
nych i tematycznie związane z XVIII wiekiem. Dopiero druga część Popiołów 
i korzeni przedstawia dzieje spokrewnionych rodzin: Rostworowskich, Mo-
szyńskich, Popielów, Dunin�Borkowskich i Pusłowskich wraz z wykresami 
genealogicznymi. Emanuelowi zawdzięczamy więc pierwszą, zamieszczoną 
w ogólnie dostępnym wydaniu, publikację o rodzinie Rostworowskich. Szkic 
ten zatytułowany: Rostworowscy � rodzina żołnierska, ale nie powstańcza nie 
pozbawiony jest pewnej tendencji do odbrązowienia roli Rostworowskich, 
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którym tradycyjnie przypisywano niezłomnie świadczoną służbę żołnierską 
w obronie ojczyzny. Tendencja ta u autora jest nieco zbyt jaskrawa, choć praw-
dą jest, że Rostworowscy woleli oficjalną służbę wojskową od konspiracyjnej, 
ale zaprzeczeniem tej tezy jest choćby życiorys mego ojca, zresztą odnotowa-
ny przez Emanuela, przypominający o tym, że gen. Stanisław Rostworowski, 
wyższy oficer Wojska Polskiego, był także szefem sztabu trzeciego powstania 
śląskiego i komendantem Okręgu Krakowskiego AK, a więc umiał się anga-
żować w działalność konspiracyjną i powstańczą. W konspiracji tkwili także 
i inni Rostworowscy: Andrzej z Niegoszowic i Konstanty i Stefan z Woli Ga-
łęzowskiej w AK, czy Stefan Marian w WiN-ie.

Atmosfera Rybnej zrodziła tą książkę Emanuela, której ukazanie się w la-
tach 80. było ważnym wydarzeniem w skali ówczesnego piśmiennictwa. Jest 
ona napisana ciekawie, z pewną ironią, dobrym stylem. Wskazywała na to, 
że o dziejach rodzin,można niepamiętnikarsko, ale historycznie pisać quasi 
powieści, znajdujące licznego czytelnika. Odwiedzałem Matysia w Rybnej 
i pamiętam go także ze zjazdu rodzinnego, jaki się tam odbył 4 IX 1982. 
Postać Matysia, mężczyzny wysokiego, nadzwyczaj przystojnego, o pogod-
nym, przychylnym ludziom uśmiechu nabierała jeszcze jakiegoś silniejsze-
go wyrazu. na tle salonu, kominka, obrazów i pamiątek po sybiraku Piotrze 
Moszyńskim Czuło się to, że on jest tu, jakby na właściwym sobie miejscu. 
W Rybnej także, chyba w 1983, przeglądaliśmy książki uratowane przez mo-
jego brata Ludwika z archiwum po Stefanie M. Rostworowskim z Francji. 
Było wiadomo, że Stefan był wielbicielem Matysia i że na pewno znaczną 
część swego księgozbioru jemu by zapisał. Matyś przeglądał książki i odkła-
dał te, które wydawało się, że mogą mu jeszcze do jego warsztatu pisarskiego 
posłużyć. Ale koło niego stała Renia i mówiła: Po co ci to, przecież do tych 
tematów już nie wrócisz. Rzeczywiście, Matyś zachorował poważnie w1985, 
ale się jeszcze jakoś z tej choroby wygrzebał. 

Z początkiem tego właśnie roku ten wielki pisarz�historyk uczestniczył 
w sesji zorganizowanej przez Akademię Teologii Katolickiej zatytułowanej 
Kościół i kultura polska w epoce stanisławowskiej. Na sesji tej wygłosił zna-
komity referat Religijność i polityka wyznaniowa Stanisława Augusta, w któ-
rym przedstawiał różne świadectwa religijności ostatniego króla polskie-
go. Przypominał, że to on 3 V 1792 położył kamień węgielny pod budowę 
w Warszawie kościoła pod wezwaniem Najwyższej Opatrzności. Wskazywał 
też, że król umarł pogodzony z Bogiem, po odbytej spowiedzi. W 1988 Ro-
stworowski uczestniczył w izraelsko�polskiej sesji naukowej w Jerozolimie, 
podczas której wygłosił referat� Sytuacja prawna i gospodarcza Żydów pol-
skich w dobie Oświecenia�. W Ziemi Świętej był razem ze swym bratem 
Markiem, który w refleksjach z tego wspólnego pobytu zapisał: Matysia sto-
sunek do Boga, tak jak wszystko u niego, zdawał się być dojrzały i spokojny, 
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ale któż może o tym sądzić. 10 X 1988 prof. Rostworowski został członkiem 
tytularnym L�Academie Européene des Sciences, des Arts et des Lettres oraz 
w tymże roku członkiem Word Union of Jewish Studies. W toku swego czyn-
nego życia uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych w San 
Francisco, w Nancy, Lille i paru innych. Był człowiekiem sławy światowej. 

Zmarł 8 X 1989 w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Jego 
pogrzeb, jaki odbywał się 14 października, zgromadził wielkie grono wybit-
nych historyków z całego kraju oraz przyjaciół ze środowiska �Tygodnika 
Powszechnego�. Pięknym przemówieniem żegnał go prof. Stefan Kienie-
wicz z Warszawy. Instytut Historii PAN w ogłoszonej klepsydrze pisał o nim: 
Odszedł człowiek, którego czyny i dzieła dawały blask nauce i krajowi. Był 
naukowcem niesamowitej wprost pracy, ale też i ogromnych osiągnięć. Czło-
wiekiem, o którym w paryskiej �Kulturze� napisano, że nauka była dla nie-
go drogą do mądrości. Był jednym z najświetniejszych historyków polskich 
doby tzw. PRL, a zarazem człowiekiem wielkiego osobistego uroku. Zwłoki 
Emanuela zostały złożone na cmentarzu w Rybnej. 

W 1993 ukazał się 9 numer �Wieku Oświecenia� poświęcony pamięci pro-
fesora Emanuela Rostworowskiego. Pismo zamieściło bibliografię jego pub-
likacji w opracowaniu Haliny Kowalskiej, także wiele publikacji wybitnych 
polskich historyków, które w jakimś stopniu nawiązywały do twórczości nauko-
wej Emanuela Mateusza. Rostworowski obok Witolda Kuli, Bogusława Leś-
nodorskiego, Stanisława Lorentza, Andrzeja Zahorskiego był członkiem komi-
tetu redakcyjnego �Wieku Oświecenia� wydawanego przez Instytut Literatury 
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001, pod egidą �Gazety Wyborczej� 
i Radia Kraków Małopolska został przeprowadzony plebiscyt na wytypowanie 
najwybitniejszych krakowianina XX wieku. Emanuel Rostworowski znalazł 
się wśród kilkunastu osób ze środowiska naukowego obdarzonych tym tytułem 
�Krakowianina XX wieku�. W Warszawie w dniach 26 i 27 VI 2008 zorganizo-
wana została przez Instytut Historii PAN i Instytut Historyczny UW konferen-
cja naukowa W kręgu badaczy dziejów politycznych XVIII wieku: Józef Feld-
man, Emanuel Rostworowski, Jerzy Michalski�. Podczas niej. referaty wygłosili 
m.in.: prof. Jakub Goldberg (Jerozolima) � Żydzi polscy XVIII wieku w pracach 
Jerzego Michalskiego i Emanuela Rostworowskiego, dr Maria Czeppe � Bio-
grafistyka w twórczości Emanuela Rostworowskiego i Jerzego Michalskiego, 
dr hab. Wojciech Kriegseisen � Czy warto pisać o królach? Józefa Feldmana, 
Emanuela Rostworowskiego i Jerzego Michalskiego biografie monarchów oraz 
szereg innych. Zapewne Emanuela środowisko historyków żegnać będzie jesz-
cze wielokrotnie, był bowiem jednym z największych spośród nich.

Bibliografia: A. Książki: Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed 
Sejmem Czteroletnim, Warszawa 1957, ss. 295.; O polska koronę. Polityka Francji 
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w latach 1725�1733. Prace Komisji Nauk Historycznych Oddziału PAN w Krako-
wie Nr 2, Wrocław 1958, ss..363; Legendy i fakty XVIII wieku, Warszawa 1963, 
ss.524; Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, Warsza-
wa 1966, ss. 348; Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1977, s.1102, wyd. 2 
� 1980, wyd. 3 � 1984; Popioły i korzenie. Szkice historyczne i rodzinne Kraków 
1985; Ścieżki trawą porosłe, mps s. 73 w posiadaniu S. J. Rostworowskiego. B. 
Udział w pracach zbiorowego autorstwa: Rola urzędu wiejskiego w walce klaso-
wej wsi małopolskiej w drugiej połowie XVIII wieku [w]: Studia z dziejów wsi mało-
polskiej w drugiej połowie XVIII wieku, Warszawa 1957; Historia Polski t. II, cz. 1 
pod red. S. Kieniewicza i W. Kuli, Warszawa 1958, (E. Rostworowski: rozdziały I A, 
s. 5�14, II�VIII s. 35�104, XVIII s. 296�311); La Suisse et la Pologne au XVIIIe 
siếcle. [w:] Echanges entre La Pologne et la Suisse du XIVe au XIXe siểcles.Choses 
� Hommes � Idếes, Gểnềve 1964, s.139�211; Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w latach 1364�1764. Praca zbiorowa pod red. K. Lepszego, t. I, Kraków 1964, ((E. 
Rostworowski: Czasy saskie, s. 353�424); Repetorium der diplomatischen Vertreter 
aller Lander, III Band 1764�1815, Graz�Koln 1965 (E. Rostworowski: Polen, 
s.307�315); History of Poland, Warszawa 1968(E. Rostworowski: rozdziały X�XIII. 
s. 272�395; Histoire de Pologne, Warszawa 1971 (E. Rostworowski: rozdziały X�
XIII, s. 292�426); Storia della Polonia, Milano 1983, s. 191�295; Zgodvina Poljskie, 
Ljubljana 1982, s. 210�314; także w języku japońskim, Tokyo 1986; Polska w ukła-
dzie sił politycznych Europy XVIII wieku, [w:] Polska w epoce Oświecenia. Pań-
stwo-społeczeństwo-kultura. Konfrontacje historyczne, Warszawa 1971, s. 11�59; 
�Myśli polityczne� Józefa Wybickiego czyli droga od konfederacji barskiej do obia-
dów czwartkowych, [w:] Józef Wybicki. Księga zbiorowa pod red. A. Bukowieckie-
go, Gdańsk 1975, s. 11�34, przedruk �Wiek Oświecenia� T. 1 (1978), s. 31; Zarys 
historii Polski pod red. J. Tazbira, Warszawa 1979 (E. Rostworowski: Czasy saskie 
i Oświecenie, s. 295�370); Miasta i mieszczanie w ustroju 3 Maja, [w:] Sejm Cztero-
letni i jego tradycja. Pod red. Jerzego Koweckiego, Warszawa 1991, s. 138�151; C. 
Rozprawy i artykuły naukowe (poza odnoszącymi się do biografistyki): Na dro-
dze do pierwszego rozbioru � Fryderyk II wobec rozkładu przymierza francusko-au-
striackiego w latach 1769�1772. �Roczniki Historyczne� T. XVIII (1949), s. 181�
204; Hugo Kołłątaj wobec zagadnienia obywatelskiej sił zbrojnej (1784�1793), 
�Przegląd Historyczny�, T. XLII (1951), s. 331�364; Reforma pawłowska Pawła 
Ksawerego Brzostowskiego (1767�1795), �Przegląd Historyczny�, T. XLIV (1953), 
s. 101�152; �Zabawy ekonomiczne� Hugona Kołłątaja, �Kwartalnik Historyczny� 
T LX (1953) nr 4, s. 109�149; Z dziejów genezy Targowicy. Sprawa kawalerii naro-
dowej w dobie Sejmu Czteroletniego, �Przegląd Historyczny�, T.XLV (1954), s. 
14�35; Rola urzędu wiejskiego w walce klasowej wsi małopolskiej w drugiej połowie 
XVIII wieku. �Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego�, nr 2. Seria Nauk 
Społecznych. Historia. Z 1:1955, s. 31�66; Sprawa milicji mieszczańskich w ostat-
nim roku Sejmu Czteroletniego, �Przegląd Historyczny�, T.XLVI (1955), s. 561�584; 
W sprawie Gdańska w dobie Sejmu Czteroletniego, �Zapiski Historyczne�, T. XXI 
(1956), s. 114�132; Jakobin Józef Pawlikowski anonimowym autorem słynnych pism 
politycznych, �Kwartalnik Historyczny� T. LXIII (1956), nr 2, s. 74�94; Sprawa 
zaplecza przemysłowego dla armii na Sejmie Czteroletnim, �Kwartalnik Historycz-
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ny� R. LXIII (1956), nr 4�5, s. 44�63; Debiut polityczny Jana Potockiego w r. 1788, 
�Przegląd Historyczny�, T.XLVII (1956), s. 685�711; Francja wobec kandydatury 
Stanisława Leszczyńskiego na tron polski w latach 1725�1733. Sprawozdanie z Po-
siedzeń Komisji PAN. Oddz. w Krakowie 1957, (druk 1958); Post scriptum do �De-
biutu politycznego Jana Potockiego�, �Przegląd Historyczny� T. 48 (1957), s. 285�
288; Polityczny posag Marii Leszczyńskiej. Księga Pamiątkowa 150�lecia Archiwum 
Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 1958, s. 423�440; �Histoire de 
l�anarchie de Pologne� i Piotr Hennin, �Przegląd Historyczny� T. L (1959), s. 768�
783; �Historia anarchii w Polsce� Rulhiere�a a sekretna dyplomacja Ludwika XV. 
Sprawozdania z Posiedzeń PAN. Oddz. w Krakowie 1959, s. 178�179; Domysły 
wokół manifestu konfederacji chłopskiej (tzw. repliki torczyńskiej) z r. 1767). Spra-
wozdania z Posiedzeń Komisji PAN. Oddz. w Krakowie. styczeń� czerwiec 1960, 
(druk) 1961, s.50�52; Doniosły utwór tzw. Repliki Torczyńskiej, �Kwartalnik Histo-
ryczny� T. LXVII (1960), s. 650�681; Czy Stanisław Leszczyński jest autorem �Gło-
su Wolnego� ?. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN. Oddz. w Krakowie. sty-
czeń�czerwiec 1961, (druk) 1962, s. 108�109; Stanislas Leszczyński et les lumiềres 
a la Polonaise, [w:] Utopie et institutions au XVIIIe siềcle. Ecole Pratique des Haut-
es Etudes. Sorbone: Congres et Colloques IV, Paris 1963, s. 15�24; Republicanisme 
�sarmate� et les Lumiềres. Transactions of the first International Congress on the 
Enlightenment. Studies on Voltaire and the eighteenth century, T. XXVI, Geneve 
1963, s. 1417�1438; La grande Diềte (1788�1792). Reformes et perspectives. �An-
nales Historiques de la Revolution francaise� No 177, 36 Annểe (1964), s. 309�328; 
Echanges entre La Pologne et la Suisse de XIV �e au XIX�e siècle. Choses � hommes 
� idées. Etudes de Emanuel Rostworowski i in, Génève 1964; Z dziejów genezy Kon-
federacji Barskiej. Związek wojskowy Pułaskiego a dworski projekt reformy kawale-
rii, [w:] Z dziejów wojny i polityki. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janusza Woliń-
skiego, Warszawa 1964, s. 147�157; Spór Stefana Garczyńskiego z Załuskimi o rolę 
kleru w �Anatomii Rzeczypospolitej�. Sprawozdanie z Posiedzeń Komisji PAN. 
Oddz. w Krakowie. lipiec�grudzień 1964, (druk) 1965, s. 374�375; Spór Stefana 
Garczyńskiego z braćmi Załuskimi o rolę duchowieństwa w �Anatomii 
Rzeczypospolitej�,[w:] O naprawę Rzeczypospolitej XVII�XVIII w. Prace ofiarowa-
ne Władysławowi Czaplińskiemu w 60 rocznice urodzin, Warszawa 1965, s. 213�
230; Stanisław Leszczyński, republikanin pacyfista, �Kwartalnik Historyczny� T. 
LXXIV (1967), s. 271�287; Ksiądz pleban Kołłątaj, [w:] Wiek XIX. Prace ofiarowa-
ne Stefanowi Kieniewiczowi w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1967, s. 49�63; Lo-
taryngia w Europie wieku Oświecenia. W dwusetną rocznicę śmierci St. Leszczyń-
skiego, �Kwartalnik Historyczny�, R. 74 (1967) nr 2, s. 543�545; L�Universitể 
Jagellone à la veille de la reforme de Hugo Kołłątaj, [w:] Les universités europèennes 
du XIVe au XVIIIe siècles. Aspectes et problemes. Actes Colloque International 
a l�occasion du VIe Centenaire de L�Université Jagiellone de Cracovie 6�8 mai 1964, 
Génève 1967, s. 169�170; Voltaire et la Pologne. Studies on Voltaire and the eightee-
nth century, T.LXII, Génève 1968, s.101�121; Wolter a Polska, Sprawozdanie z Po-
siedzeń Komisji Naukowej PAN Oddz. w Krakowie, T 12:1968, styczeń�czerwiec 
1969, s.93�94; Wolter a Polska, �Kwartalnik Historyczny, T. LXXV (1968), s. 849�
867; Kwestia społeczna Polski Kościuszkowskiej, �Studia Historyczne�, T. XI (1968), 
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s. 479�493.; Stanisłas Leszczyński et l�idée de la paix gểnểrale, [w:] La Lorraine 
dans l�Europe des Lumiềres � Actes du Colloque, Nancy 1968, s. 51�68; Czy �postę-
pująca degeneracja� magnaterii w XVI�XVIII wieku. Sprawozdanie z Posiedzeń 
Komisji Nauki PAN Oddz. w Krakowie T. XIII, styczeń�czerwiec, s. 72�73; Dębica 
i Bar. U początków konfederacji barskiej, �Studia Historyczne�, R.XIII (1970), s. 
389�402; La France de Louis XV et la Pologne. Politique � langue � livres, �Acta 
Poloniae Historica�, nr 22 (1970), s. 73�89; Francja Ludwika XV a Polska. Polityka 
� język � książki, [w:] Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Re-
feraty i dyskusje. T. 3, Warszawa 1971, s. 503�522; Ksiądz Marek i proroctwa poli-
tyczne doby radomsko�barskiej,[w:] Materiały sesji naukowej Instytutu Badań Lite-
rackich PAN. Kraków 1972, s. 29�57, przedruk artykułu Dębica i Bar oraz tego pt. 
Ksiądz Marek i polityczne przepowiednie, [w:] Popioły i korzenie, op.cit., s. 103�
116; Podbój Śląska przez Prusy a pierwszy rozbiór Polski. Sprawozdania z Posie-
dzeń Komisji Nauki PAN Oddz. w Krakowie T 16:1972, styczeń�czerwiec 1972, 
(druk) 1973, s. 58�60; Podbój Śląska przez Prusy a pierwszy rozbiór Polski, �Prze-
gląd Historyczny�, T. LXIII (1972), s. 389�412, przedruk pt. Gra trzech czarnych 
orłów, Popioły i korzenie, op.cit., s. 74�102; Władysław Konopczyński jako 
historyk,[w:] Spór o historyczną szkołę krakowską, Kraków 1972, s. 209�235; Wol-
ter i prymas Podoski, [w:] Polska w świecie � szkice z dziejów kultury polskiej. Pa-
mięci Tadeusza Manteuffla, Warszawa 1972. s. 295�304; Jubileusze setnej rocznicy 
założenia Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1973 (współautorzy Z. Ja-
błoński i K. Stachowska); Dwa pisma polityczne Jana Potockiego z lat 1790 i 1792 
�Essai d�Aphorismes� i �Etatv de la Question�,[w:] Wiek XVIII � Polska i świat. 
Księga poświęcona Bogusławowi Leśnodorskiemu, Warszawa 1974, s. 85�97; Jean 
Potocki témoin de la crise de l�ancien regime en Europe et en Pologne,[w:] Jean 
Potocki et �Le Manuscrit trouvế a Saragosse� � Actes du colloque..., Les Cahiers de 
Varsovie nr 3 (Warszawa 1975), s. 15�25; Polski głos w edukacyjnym koncercie 
wieku Oświecenia, �Miesięcznik Literacki, r. X (1975) nr 3, s. 93�99 (skrót referatu 
ze Zjazdu Historyków Polskich w Toruniu) przedruk w Popioły i korzenie s. 117�
132; Republikanizm polski i anglosaski w XVIII wieku, �Miesięcznik Literacki�, r. 
XI (1976) nr 8, s. 94�103; Cracovia. A cura di Jan K. Ostrowski, Bologne 1979, 
wstęp s. 11�17; L�Eglise et l�ếducation en Pologne au XVIIIe siècle,[w:] Istituzioni, 
Cultura e Societa in Italia e in Polonia, Lecce 1979; Miejsce Władysława Konop-
czyńskiego w historiografii. W 25 rocznicę śmierci, �Studia Historyczne�, R XXII 
(1979), s. 63�84 (Materiały z sesji naukowej � zagajenie s. 63�65); Probleme der 
Forschung zur Geschichte der Aufklarung in Polen,[w:] Aufklarung in Deutschland 
und Polen. Wechselbeziehungen �Einwirkung�Kontakte. �Zeitschrift fur Slawistik� 
Bd 24:1979, H.6, s.777�790 (Materiały konferencji 15�19 V 1977 w Olsztynie); 
Historyk Rzeczypospolitej (Władysław Konopczyński), �Tygodnik Powszechny� 
1980 nr 47; Polska w Europie oświeconych, �Kwartalnik Historyczny� 1980, nr 1, s. 
5�19, W stulecie urodzin Władysława Konopczyńskiego, Tygodnik Powszechny� 
1980, nr 47, s. 3 i 7, przedruk Popioły i korzenie, op.cit., s. 22�31; Świat i wiek 
XVIII,[w:] Czas i przestrzeń w procesie historycznym. �Historyka�, T. X (1980), s. 
5�14; Czy Stanisław August jest godzien ?, �Tygodnik Powszechny� 1981, nr 29; 
Ksiądz Kołłątaj i trzy konstytucje polityczna, ekonomiczna, moralna, �Tygodnik Po-
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wszechny� 1981, nr 36, przedruk,[w:] Popioły i korzenie, s. 138�150; Absolutyzm 
monarszy i �kraje wolne�. Miejsce Rzeczypospolitej w Europie XVIII wieku (ref.), 
�Znak� 1981, nr 325, s. 899�914; Francja, Polska i podlaski Wersal (o Branickich 
w XVIII w.), �Twórczość� 1981, nr 11, s.102�113; Polens Stellung in Europa im 
Zeitalter der Aufklarung, [w:] Polen und Deutschland im Zeiter der Aufklarung. 
Reformen im Bereich des politischen Lebens, der Verfassung und der Bildung. XIII. 
deusch�polnische Schulbuchkonferenz der Historiker vom 27. Mai bis 1. Juni 1980 
in Munster (W., Braunschweig 1981, s. 11�21; Theatrum polityczne czasów saskich, 
[w:] Sztuka I połowy XVIII stulecia. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki w Rzeszowie, Warszawa 1981, s. 15�22, przedruk, [w:] Popioły i korzenie, 
op.cit., s. 49�60; Władysław Konopczyński, Fryderyk Wielki a Polska. Posłowiem 
opatrzył E. Rostworowski, wyd. 2, Poznań 1981, s. 248�255; Rok Konstytucji. Maj 
1791� Maj 1792, �Tygodnik Powszechny� 1982, nr 1�2, przedruk, [w:] Popioły i ko-
rzenie wraz z aneksem: Deklaracyja...dana w Warszawie maja 7(18 dnia 1792 roku, 
s. 151�175; Republica Christina i republikańsko� pacyfistyczna myśl Oświecenia, 
�Tygodnik Powszechny� 1982, nr 52, przedruk Popioły i korzenie, s. 35�48; L�Europe 
� République Chretienne et les idếes republicaines au siècle des Lumiềres, [w:] The 
Common Christian Roots of the European Nations. An International Colloquium in 
the Vatican (1981 November), Florence 1982, s. 1290�1297; Jan Nepomucen 
Poniński autorem republikańskiej �Moralizacji� i galerii �Patriotów� z czasów os-
tatniego bezkrólewia, �Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka� 1982, nr 3�4; War 
and Society in the Noble Republic of Poland�Lithuania in the Eighteenth Century, 
[w:] East Central European Society and War in the Pre�Revolutionary Eighteenth 
Century, New York 1982, s. 165�182; Europa oświeconych, [w:] Dziesięć wieków 
Europy. Studia z dziejów kontynentu. Warszawa 1983, s. 118�190; Wojskowość i spo-
łeczeństwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej XVIII wieku, pierwodruk w Popioły i ko-
rzenie, s. 176�190, referat z 1979 w wersji angielskiej opublikowany: w: �Atlantic 
Studies � Brooklyn College Studies on Society in Change�, No 11 � �War and Socie-
ty in East Central Europe�, Vol. II, Columbia University Press 1982, s. 165�182; 
Edukacja ostatniego króla (1765�1772), �Tygodnik Powszechny� 1983, nr 14�15, 
przedruk, [w:] Popioły i korzenie, s. 61�73; Akces Pawła Popiela. Rok 1863, �Tygo-
dnik Powszechny� 1983, nr 52, przedruk,[w:] Popioły i korzenie, s. 300�310; Piat-
toli, milicje mieszczańskie i geneza Insurekcji w relacji Kołłątaja., [w:] Francja�
Polska XVIII�XIX w.. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi 
Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa 1983, s. 254�
263; Wiedeńskie sperandy Poniatowskich i pierwszy rozbiór Polski, [w:] Stosunki 
polsko-austriackie w czasach nowożytnych. Materiał z sesji Wrocław�Oława 15�16 
IV 1983, �Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka� 1984, nr 4, s. 527�536;.Dan 
w obozie pod Winiarami w dniach 2 i 3 maja 1794, �Tygodnik Powszechny� 1984, 
nr 19; Maj 1791� maj 1792, rok monarchii konstytucyjnej, Warszawa 1985. Zamek 
Królewski, s. 39; Religijność i polityka wyznaniowa Stanisława Augusta, �Tygodnik 
Powszechny� 1985, nr 15, s. 4�5; Miejsce Polski w Europie XVIII wieku,[w:] Polska 
i Niemcy w okresie Oświecenia. �Nocy czerwcowej� osnowa i co dalej, �Tygodnik 
Powszechny� 1985, nr 17, s. 4; Mickiewicz i Delacroix. List gończy, �Tygodnik Po-
wszechny� 1985, nr 51/52. s. 5; Reformy polityczne, ustrojowe i oświatowe. XIII 
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Konferencja Komisji Podręcznikowej PRL�RFN Historyków, 27 V � 1 VI 1980 r. 
Monastyr (Munster), Poznań 1986, s. 9�22; Rzeczpospolita w Europie XVIII 
wieku,[w:] Naród, Kościół, Kultura. Szkice z historii Polski, Lublin 1986, s. 427�
429; L�Eglise en Pologne a l�ểpoque des Lumières [w:] Miscellanea Historica Ecc-
lesiasticae. IV Congrès de Varsovie 25 juin � 1er juillet 1978. Section II: Les co-
urants chrétiens de l�Aufklarung en Europe de la fin du XVII siècle jusque vers 
1830, Wrocław�Bruxelles 1987, s. 259�279; Ilu było w Rzeczypospolitej obywateli 
szlachty?, �Kwartalnik Historyczny� 1988; Szczęsny Potocki we Francji (styczeń�
kwiecień 1791),[w:] Losy Polaków XIX�XX w. Studia ofiarowane profesorowi Stefa-
nowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Warszawa 1987, s. 
377�393; Muzyka do �Judasza� (z Listów Marii i Zygmunta Pusłowskich), �Twór-
czość� 1988, nr 1; Konstytucja 3 Maja i Matejkowska wizja czasów Stanisławow-
skich, [w:] Fermentum mussae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesią-
tą rocznicę urodzin, Warszawa 1990, s. 463�473; Warszawski dziennik Bernardina 
de Saint Pierre i przedstawienie �Ifigenii� w 1764 r.,[w:] Kultura średniowieczna i sta-
ropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pra-
cy naukowej, Warszawa 1991, s. 521�532; D. Przeglądy badań, recenzje, polemi-
ki, głosy w dyskusjach: Feldman Józef: Stanisław Leszczyński, �Przegląd 
Historyczny�, T. XL (1949). s. 373�377; Materiały sesji naukowej poświęconej 
problematyce polskiego Oświecenia, 3�5 III 1951, �Przegląd Historyczny�, T. 42 
(1951), głos w dyskusji s. 279�280; Przegląd badań nad okresem polskiego Oświe-
cenia, �Kwartalnik Historyczny�, T. LX (1953), nr 3, s. 286�299; Problemy reform 
włościańskich w Polsce XVIII wieku. Wybór źródeł, opr. i wstęp St. Inglot, Wrocław 
1952. �Przegląd Historyczny�, T. XLIV (1953), s. 233�238, rec. wspólnie z Jerzym 
Michalskim; W sprawie konfederacji targowickiej. Jan Wąsicki, �Konfederacja tar-
gowicka i ostatni sejm Rzeczypospolitej z 1793 roku. Studium historyczno�prawne�, 
�Kwartalnik Historyczny�, T. LX(1953), nr 2, s. 297�309; Zagadnienie reform 
czynszowych,[w:] Pierwsza Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich. 
Przemówienia. Referaty. Dyskusja, T. 2, Warszawa 1953, głos w dyskusji s. 129�
132. Pierwsza Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich w Otwocku 28 
XII 1951�12 I 1952;�Teki archiwalne�, z. 1, Warszawa 1953. Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych.(rec.) �Kwartalnik Historyczny�, LXI (1954), s. 254�259; 
H. Kołłątaj, Listy Anonima i Prawo polityczne narodu polskiego, opr. Bogusław 
Leśnodorski i Helena Wereszycka, Warszawa 1954 (rec.) �Przegląd Historyczny�, 
T. XLVI (1955), s. 502�507; Monteskiusz i jego dzieło. Sesja naukowa w dwusetną 
rocznicę śmierci, red. Juliusz Bardach i Konstanty Grzybowski, Wrocław 1956, głos 
w dyskusji s. 301�304; Charakterystyka źródeł, [w:] Studia z dziejów wsi małopol-
skiej w drugiej połowie XVIII wieku, Warszawa 1957, s. 39�55 (wspólnie z Antonim 
Podrazą); Dider Oznamm i Michel Antoine, Correspondance secrete du Comté de 
Broglie avec Louis XV, (1756�1774), Paris 1956 (rec.) �Kwartalnik Historyczny�, T. 
LXIV (1957), nr 2, s 173�177; La Herbert Harold Kaplan, The Election of the Last 
King of Poland Stanislaus Augustus Poniatowski, � The Polish Review� Vol. 2:1957, 
No 1, s. 27�49 (rec.), �Kwartalnik Historyczny, T. LXVI (1959) nr 1, s. 180�181; La 
Pologne pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Bilan de recherches 1945�1956. 
Ndb. �Annales Economies � Societes � Civilisations�, 13 annes (1958), No 1, s.123�
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135; Vie scientifique en Pologne, �Acta Poloniae Historica�, Cracovie 1958, s. 185�
191; Prace Komisji Organizacji Badań w zakresie Historii Powszechnej Nowożytnej 
i Najnowszej, �Kwartalnik Historyczny�, R. LXVII (1960) nr 3, s. 857-859; W spra-
wie Konstytucji Ekonomicznej 1791 r.(na marginesie książek Jana Dihma), �Prze-
gląd Historyczny�, T. LI (1960), s. 727�755; Jerzy Michalski, Studia nad reformą 
sądownictwa i prawa sądowego w XVIII wieku. Cz. 1, Wrocław 1958. (rec.) �Acta 
Poloniae Historica� 1960 t. 3, s. 168�170; Jeszcze o Michale Ossowskim i jego Kon-
stytucji Ekonomicznej (w odpowiedzi na replikę Jana Dihma), �Przegląd Historycz-
ny�, T. LIII (1962), s. 175�189; W sprawie wydawania Materiałów do Sejmu Czte-
roletniego (odpowiedź K.Zienkowej), �Kwartalnik Historyczny� R. LXIX (1962) nr 
1, s. 286�288 (wspólnie z Jerzym Michalskim); Bogusław Leśnodorski, Polscy Ja-
kobini. Karta z dziejów insurekcji 1794, Warszawa 1960 (rec.), �Acta Poloniae Hi-
storica� 1962, t. 7, s. 140�142; Stanisłas Leszczyński et les Lumières à la Polonaise, 
Paris 1963; Républicanisme �Sarmate� et les Lumières, Geneva 1963, s. 1417�1438; 
Cztery wieki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1374�1764, �Kwartalnik Historyczny� 
R. 72 (1965) nr 4,s. 837�871, w tym głos w dyskusji s. 869�871; W sprawie autor-
stwa �Głosu Wolnego�, �Przegląd Historyczny, T.LVI (1965), s. 484�489; �Głos 
Wolny� i �Przestroga Braterska�, �Przegląd Historyczny, T. LVII (1966), s. 277�
282; Giampiero Bozzolato, Polonia e Russia alla fine del XVIII secole (Un avventu-
riero onorato: Scipione Piattoli), Padova 1964 � Scipione Piattoli e la dieta dei 
quatro ani 1788�1792 (rec.), �Rivista Storica Italiana� A. 78:1966, s.922�931 oraz 
Napoli 1966; J.A. Gierowski, Traktat przyjaźni Polski z Francją 1714, Warszawa 
1965 (rec.) �Przegląd Historyczny, T.LVII (1966), s. 668�670; Józef Andrzej Gie-
rowski, Traktat przyjaźni Polski z Francją w 1714 r. Studium z dziejów dyplomacji, 
Warszawa 1965 (rec.), �Acta Poloniae Historica�, T.XVI (1967), s. 154�157; Odpo-
wiedź wydawców �Materiałów do dziejów Sejmu Czteroletniego� na recenzję prof. 
Janusza Deresiewicza. �Studia Źródłoznawcze� T. XIII (1968), s. 235�237 (wspól-
nie z Jerzym Michalskim i Januszem Wolińskim); Zdrowie i niezdrowie polskich 
magnatów XVI�XVIII wieku (polemika z Z. Kuchowiczem), �Kwartalnik Historycz-
ny�, T. LXXVI (1969), s. 865�887; Egzemplifikacja i statystyka a �postępująca de-
generacja� magnaterii, �Kwartalnik Historyczny� T. LXXVIII (1971), s. 258�260 
(polemika z Z. Kuchowiczem); Obraz Polski w historiografii obcej, �Kwartalnik 
Historyczny� T. LXXVIII (1971), s. 339�343 (głos w dyskusji); Podsumowanie 
przebiegu obrad sekcji IV: Czasy saskie, [w:] Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu 
Historyków Polskich, op.cit., s. 539�541 J. Michalski, Schyłek Konfederacji Bar-
skiej, Wrocław 1970 (rec.) �Przegląd Historyczny�, T. LXII (1971), s. 755�762; W związ-
ku z artykułem B. Ratusińskiego, �Kwartalnik Historyczny�, R. LXXVIII (1971), nr 
1, s. 185; (Zapowiedź repliki ze strony Redakcji PSB) �Kwartalnik Historyczny�, R. 
LXXVIII (1971), s. 164�185;.Informacja E. Rostworowskiego o jubileuszu PAU na 
Zgromadzeniu Ogólnym członków Oddz. PAN w Krakowie 19 I 1972. Rocznik za rok 
1971. Wrocław 1972, s. 56�77. Polska Akademia Nauk Oddz. w Krakowie; O dwóch 
niezwykłych artykułach Jerzego Łojka, �Przegląd Historyczny, T. LXVI (1975), s. 
697�699; La politique de la Russie envers de la Pologne pendent le premier partage 
d�aprềs un document secret de la cour Russe de 1772, �Canadian �American Slavic 
Studies� VIII, 1 Pittsburgh 1974, s. 116�135 (wspólnie z Jerzym Michalskim pole-
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mika z artykułami J. Łojka); Niezwykłe dzieje dawnego archiwum Ambasady Car-
skiej w Warszawie z epoki Stanisława Augusta, �Przegląd Historyczny� R. XVIII 
(1974), nr 6, s. 125�129 (wspólnie z Jerzym Michalskim polemika z artykułami J. 
Łojka); Polska Akademia Umiejętności (1872�1952) Nauki humanistyczne i spo-
łeczne. Materiały z sesji jubileuszowej Kraków 3�4 V 1973, Kraków 1974 (Emanuel 
Rostworowski w Komitecie Redakcyjnym); O dwóch artykułach i jednym liście Je-
rzego Łojka, �Przegląd Historyczny, R. LXVII (1976), s. 515�521 (wspólnie z Je-
rzym Michalskim); Z prac Komitetu Nauk Historycznych (relacja o problematyce 
XVIII wieku na Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w San Franci-
sco 22�29 VII 1975), �Kwartalnik Historyczny�, T. LXXXIII (1976), nr 2, s. 476�
490; W kręgu wielkiej reformy. Sesja naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w dwusetną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej 24�26 października 
1973. Pod red. K. Mrozowskiej i R. Dutkowej, Kraków 1977 � głos w dyskusji s. 
91�92, 100�103; Spór o Stanisława Augusta. Dyskusja na sympozjum w Nieboro-
wie 20 V 1973. �Wiek Oświecenia�, T. 2 (1978) � głos w dyskusji s. 100 i 105; 
O pisarstwie i polemikach Jerzego Łojka, �Tygodnik Powszechny� 1983, nr 20; 
Prof. Sandauer i panowie na Syberii, �Tygodnik Powszechny� 1983, nr 8; Muzyka 
i prawa człowieka. Posłowie do trzeciego wydania Historii powszechnej. Wiek XVIII, 
Warszawa 1984, s. 1006�1008, przedruk, [w:] Popioły i korzenie, s. 32�34; Felieto-
nowy pomnik Iwaszkiewicza (list do Redakcji), �Tygodnik Powszechny� 1985, nr 
29, s.6; Les auteurs de la litterature religieuse francaise traduite en Pologne au 
XVIIIe siècle [w:] Les contactes religieux franco�polonais du moyen age nos jours. 
Relations, influences, images d�un pays vu par l�autre. Colloque international..Lille 
5�7 octobre 1981, Paris 1985, s. 211�214, udział w dyskusji s. 98, 261, 267�268, 
448; Pro memoria ppor. AK Józefa Lenczewskiego (List do Redakcji), �Tygodnik 
Powszechny� 1985, nr 19; �Patrioci prawdziwi i fałszywi� na Sejmie Wielkim, cz. II 
(streszczenie referatu), [w:] Pamiętnik XIII Powszechnego Zjazdu Historyków Pol-
skich. Poznań 6�9 września 1984 roku, Wrocław 1986, cz. II s. 67�68 oraz udział 
w dyskusji cz. I, s. 202, cz. II s. 70; O Karolu Marksie, Konstytucji 3 Maja i polskiej 
anarchii, �Tygodnik Powszechny� 1987, nr 33 (udział w polemice z Andrzejem Ro-
manowskim i Andrzejem Zahorskim); Wytrwałość i nadzieja (rzecz o polskości), 
�Tygodnik Powszechny� 1987, nr 16/17;Żydzi staropolscy. Przywileje i konwertyci 
(Na marginesie prac Jakuba Goldberga), �Tygodnik Powszechny� 1987, nr 40 E. 
O Pawliku Mrozowie i Reducie Ordona, �Tygodnik Powszechny� 1988, nr 1 (na tle 
wypowiedzi Zygmunta Kałużyńskiego i Tadeusza Markiewicza �Polityka� 1988, nr 
13); �Pałac� (Sekretariat, instytuty, korporacja), �Res Publica� 1988, nr 5, s.88�92 
(wypowiedź na temat PAN); Sąd Jerzego Mikke nad Stanisławem Augustem, �Prze-
gląd Katolicki� 1988, nr 36 (wspólnie z Jerzym Michalskim i Andrzejem Zahorskim 
polemika z art. J. Mikkego pt. Wawel � nie dla niego, �Przegląd Katolicki� nr 14(15); 
O zakopiańskim pogrzebie. �Z należytą powagą�, �Tygodnik Powszechny� 1989, nr 
13 (polemika z Aleksandrem Krawczukiem: Patrzy Witkacy na nas z nieba, �Polity-
ka� 1989, nr 9); Wydania tekstów źródłowych: Korespondencja Szczęsnego Poto-
ckiego z Sewerynem Rzewuskim z lat 1788�1796, �Przegląd Historyczny�, T. XLV 
(1954), s. 722�740; Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego (wspólnie z J. Mi-
chalskim i J. Wolińskim, a t. VI przy współudziale A. Eisenbacha (t. I�VI, Wrocław 
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1955�1969, łącznie VI tomów � s. 3.258; Materiały do sytuacji na Ukrainie Prawo-
brzeżnej i ruchów hajdamackich (wspólnie z A. Podrazą), �Przegląd Historyczny�, 
T. XLVII (1956), s. 143�160; Władysław Konopczyński, Polscy pisarze polityczni 
XVIII wieku, Warszawa 1966, s. 456, �Od wydawcy� s. 429�437 (wydanie pośmiert-
ne nie w pełni ukończonej pracy autora miało charakter edycji źródłowej); Une né-
gociation des agents du roi de Pologne auprềs de Voltaire en 1769, �Révue d�Histoire 
Litteraire de la France�, Annes 69 (1969), No 1, s.39�50 (ten nieznany materiał z ar-
chiwów szwajcarskich i polskich wykorzystał później T. Besterman w swej �defini-
tywnej� edycji korespondencji Woltera); Polska Akademia Umiejętności 1872�1952. 
Nauki humanistyczne i społeczne. Oddział PAN w Krakowie, Wrocław 1974 s. 405; 
Władysław Konopczyński, Pod trupią główką (Sonderaktion Krakau) posłowie E. 
Rostworowski, Warszawa 1982; Józef Wybicki, Myśli polityczne o wolności cywil-
nej, wstęp E. Rostworowski, Wrocław 1984, s. 5�36; F. Polski Słownik Biograficz-
ny i biografistyka: Redagowanie w latach 1964�1989 dwudziestu dwóch tomów 
PSB (XI�XXXI i w 75% t. XXXII). Autorstwo życiorysów do PSB: Głębocki Karol, 
Gomoliński Ignacy, Gosiewski Bogusław, Griesheim Karol, Hennig-Henniński Fry-
deryk Ernest, Hryniewiecki Kajetan, Hulewicz Benedykt, Hulewicz Leon, Hulewicz 
Stanisław, Husarzewski Aleksy Onufry, Hylzen Jan August, Hylzen Jerzy Mikołaj, 
Hylzen Józef Jerzy, Jarosław-Jałowicki Aleksander, Jaroszyński Mikołaj, Jelski 
Franciszek, Jelski Konstanty, Jelski Stanisław, Jerlicz Roch, Jełowicki Aleksander, 
Jordan Jan, Judycki Joachim, Judycki Józef, Kapliński Seweryn, Kapostas Andrzej, 
Karp Benedykt, Karp Ignacy, Karp Maurycy, Kirkor Franciszek, Kluczewski Ignacy, 
Kobyłecki Michał, Konopczyński Władysław, Krzucki Ignacy, Kurdwanowski Kaje-
tan, Ledóchowski Antoni (napisany wspólnie z A. Schletzem), Legowicz Józef, Lube-
cki Franciszek, L� Huillier Simon�Antoine�Jean, Lubomirski Ksawery, Łempicki 
Ignacy, Łubieński Maciej Józef, Łubieński Władysław Aleksander, Manuzzi Jadwiga, 
Manuzzi Mikołaj, Manuzzi Stanisław, Mier Jan, Mierzejewski Józef Wojciech, Mi-
korski Franciszek Ksawery, Mokronowski Andrzej, Monet Jean�Antoine, Moszczeń-
ski Adam, Olizar Leonard, Orlik Grzegorz, Podoski Gabriel, Poniatowski Andrzej, 
Poniński Jan Nepomucen (wspólnie z Wacławem Szczygileskim), Popiel Józef, Po-
piel Onufry, Popiel Paweł (1733�1809), Popiel Paweł (1870�1936), Potocki Sewe-
ryn (wspólnie z Jerzym Skowronkiem), Potocki Szczęsny, Pusłowski Wojciech, Pu-
słowski Zygmunt, Puszet Ksawery, Radziwiłłowa Maria Karolina, Reverdil Marek 
Ludwik, Rostworowski Franciszek Ksawery, Rostworowski Jacek Łukasz, Rostworw-
ski Jan Nepomucen; Rostworowski Stefan Marian. Autorstwo 7 artykułów biogra-
ficznych do Encyclopedia Britannica (wyd. 1967): Augustus II, Augustus III, Ponia-
towski (family), Potocki (family), Pułaski Kazimierz, Radziwiłł (family), Sapieha 
(family). Wypowiedzi na temat PSB i biografistyki: Kazimierz Lepszy i problem bio-
grafistyki narodowej, �Kwartalnik Historyczny�, T. LXXII (1965), s. 495�498 (od-
czyt na Uniwersytecie Jagiellońskim z 3 XII 1964); Odpowiedź na ankietę � O po-
trzebach i perspektywach rozwoju polskich nauk o �przyszłości�, �Kwartalnik 
Historyczny� T. LXXVI (1969), s. 433�434 (głos w dyskusji); Stan i perspektywy 
Polskiego Słownika Biograficznego, �Kwartalnik Historyczny�, T. LXXVII (1970), 
s. 97�107; 30 000 życiorysów, �Polska� 1973, nr 9, s. 6 i 3, Toż w mutacjach amery-
kańskiej �Polanda� no 11, angielskiej �Poland� no 9, francuskiej �La Pologne� no 9,. 
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niemieckiej �Polen� Nr 9; Zakład Dokumentacji. Pracownia Słownika 
Biograficznego,[w:] Zakłady, Pracownie i Komisje Instytutu w dwudziestolecie jego 
działalności. Biuletyn Instytutu Historii PAN, z. 3/4:1972(3, s. 88�93; Biografia, 
biogram, historia grup i pokoleń, �Kwartalnik Historyczny� T. LXXX (1973), s. 
352�359; Biografistyka dziejów najnowszych (udział w dyskusji), �Dzieje Najnow-
sze� T.V (1973), nr 3. s. 153�158 i 181�182; Działalność Zakładu Dokumentacji 
Instytutu Historii PAN, �Zagadnienia Informacji Naukowej� 1973, nr 1, s. 95�97; 
Dwadzieścia tomów Polskiego Słownika Biograficznego. Przedmowa do tomu XX 
PSB (1975), s. V�XI; Piramida przodków, �Kultura� 1977 nr 43, s.1 i 4, przedruk, 
[w:] Popioły i korzenie, s. 11�21; E. Rostworowski, Genealogia teraźniejszości, roz-
mowa przepr. przez Michalinę Białecką, �Wrocławski Tygodnik Katolików� 1978, 
nr 51, s. 1 i 4; Odszedł nieodżałowany rzeczy polskich badacz i miłośnik. Wspomnie-
nie o Jerzym Wiśniewskim, �Tygodnik Powszechny� 1983, nr 51; Czemu służy �Pol-
ski Słownik Biograficzny�, �Oficyna� 1984 nr 29 (dodatek do �Dziennika Polskie-
go� z 26 IX 1984); Z perspektywy trzydziestego tomu �Polskiego Słownika 
Biograficznego� (Wstęp do Polski Słownik Biograficzny, T. 30, Wrocław 1987, s. 
VII�XI; Polish Jews and Poles of Jewish descent in the �Polski Słownik Biograficz-
ny� (Polish Biographic Dictionary), [w:] International Conference of the History 
and Culture of Polish Jews. Historia i kultura Żydów polskich. Międzynarodowa 
konferencja. Reports. Jerusalem, Israel, January 31 � February 5, 1988, s. 40�43; G. 
Popularyzacja i publicystyka historyczna: Walka Hugona Kołłątaja o związek na-
uki z życiem, �Życie Nauki, T. V (1950), s. 605�621; Stanisław Staszic. Mała Biblio-
teczka Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 1951, s. 44; Konstytucja Trze-
ciego Maja, �Historia i Nauka o Konstytucji�, T.V (1957), s. 409�418;. Odrodzenie 
narodu a upadek państwa, �Życie Literackie� 1960, nr 23, s. 1 i 9; Człowiek trzech 
dni (Tadeusz Reytan), Polska 1965, nr 7, s. 20, toż w mutacjach: angielskiej �Po-
land,� no 7, niemieckiej �Polen�, Nr 6, francuskiej �La Pologne�, no 7, hiszpańskiej 
Polonia, no 7; Naprawa Rzeczypospolitej w XVIII wieku, Oddział PAN w Krakowie. 
Nauka dla wszystkich nr 33, Kraków 1967, s. 27; Dzieło najtrwalsze (Komisja Edu-
kacji Narodowej), �Polska� 1966, nr 6, s. 22, 24�25; Toż w mutacjach: angielskiej 
�Poland�, no 6, niemieckiej �Polen,� Nr 6, francuskiej �La Pologne, no 6 i hiszpań-
skiej �Polonia� no 6; Polonez Trzeciego Maja, �Dziennik Polski� 1966, nr 102; Roz-
mawiamy z Emanuelem Rostworowskim (wywiad), �Mówią Wieki� 1968, nr 5, s.25�
26; Polska wieku XVIII. Bariera między mocarstwami, �Odra�, kwiecień 1971, 
s.4�11; Uczony z przełomu stuleci (szkic o Władysławie Konopczyńskim) �Kultura�, 
październik 1972, nr 14; Jak zostałem historykiem, �Dzieje Najnowsze�, t. V (1975), 
z. 4, s.327�331 (odpowiedź na ankietę); Związek między trzema datami: 1740 � 1762 
� 1772, �Mówią Wieki� 1972, nr 7, s. 1�8; Jubileusz setnej rocznicy założenia Aka-
demii Umiejętności w Krakowie. Opr. Jabłoński Zbigniew, Rostworowski Emanuel, 
Stachowska Krystyna, Kraków 1973; Z winy autora.., �Tygodnik Powszechny� 
1977, nr 43; Naprawa Rzeczypospolitej (W 190 rocznice Konstytucji Trzeciego 
Maja), �Tygodnik Powszechny� 1981, nr 18, przedruk, [w:] Popioły i korzenie, uzu-
pełniony fragmentem wypowiedzi na Kongresie Kultury z 12 XII 1981, s.133�137; 
W rocznicę Konstytucji 3 Maja, �Tygodnik Solidarność� 1981, nr 5; Bicie piany 
i pianobeton. Glosa językoznawcza, �Tygodnik Powszechny� 1982, nr 52; Polska 
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jest sumieniem, �Tygodnik Powszechny� 1982, nr 24, przedruk, [w:] Popioły i ko-
rzenie, s. 514�520; Popioły i korzenie, �Tygodnik Powszechny� 1983, nr 4, prze-
druk, [w:] Popioły i korzenie, s. 193�195, przedruk, [w:] Polacy wobec niewoli, pod. 
red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1986, s. 93�96; Młodzi i wszyscy z Papieżem, 
Tygodnik Powszechny� 1983, nr 28; Na grobach legionistów, �Tygodnik Powszech-
ny� 1984, nr 50; Grób legionisty, �Tygodnik Powszechny� 1984 nr 51; �Nocy czerw-
cowej� osnowa i ciąg dalszy, �Tygodnik Powszechny� 1985, nr 17; Na prostej dro-
dze czyli finał, �Tygodnik Powszechny� 1985, nr 19 (dot. przerobionego na dramat 
opowiadania J. Iwaszkiewicza Noc czerwcowa); Mickiewicz, Delacroix i Leonard 
Sempoliński, �Tygodnik Powszechny� 1986, nr 40; 800 lat kościoła w Starym Kor-
czynie, wydarzenia i długie trwanie, �Tygodnik Powszechny� 1986, nr 35; Przed 
pięćdziesięciu laty, �Tygodnik Powszechny� 1988, nr 6 (O pogrzebie K. H. Rostwo-
rowskiego); Dwie rewolucje, �Tygodnik Powszechny� 1989, nr 29 i tamże Czapka 
wolności (List do Redakcji), nr 31 s.5 (dot. �dwóch twarzy� Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej); Gdańskie sierpnie i odwieczny Gdańsk, �Tygodnik Powszechny� 1989, 
nr 40; Przedwyborcze rozważania historyka, �Tygodnik Powszechny� 1989, nr 20;

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy o. Tomasza Rostworowskiego do Teresy Rostworowskiej 
z 17.11.1945, Róży Rostworowskiej do Zofii Rostworowskiej z lat 1941�1965, o. Tomasza 
Rostworowskiego do S. M. Rostworowskiego, Rzym, 23.12.1963, 16.01.1964; zaproszenie 
na konferencje naukową Instytutu Historii PAN i Instytutu Historycznego UW w Warszawie 
na dni 26�27 VI 2008.
PUBLIKACJE: Encyklopedia Popularna PWN; Podręczna Encyklopedia PWN; W. Roszkow-
ski, Najnowsza historia Polski 1945�1980, Warszawa 2003, s. 774; Słownik historyków pol-
skich, Warszawa 1994, s. 450; J. H. Brumett, �Humanities French Studies� 1970 XXIV(2), s. 
184�185; Z. Mycielski, Zwykły czytelnik o �XVIII wieku� Emanuela Rostworowskiego, �Ty-
godnik Powszechny� 1978, nr 33; Cracovia. A cura di Jan K. Ostrowski, Introd di Emanuel 
Rostworowski, Bologna 1979 CSEO Itruneron, s. 129; T. Chrzanowski, Emanuela Mateusza 
odczytywanie historii, �Tygodnik Powszechny� 1986 nr 2 (rec. Popiołów i korzeni); M. Der-
nałowicz, Schodzenie z wysokiej góry, �Twórczość� 1986, nr 5; Klepsydry �Życie Warsza-
wy� nr 238:1989, s. 9; A. Biernacki, Emanuel Mateusz Rostworowski 1923�1989, �Przewod-
nik Katolicki� 1989, nr 44, s. 5; J. Michalski, Emanuel Mateusz Rostworowski 1923�1989, 
�Tygodnik Powszechny� 1989, nr 45, s. 6; T. Zawadzki, Emanuel Mateusz Rostworowski 
(1923�1989), �Kultura� 1989, nr 12, s. 134�137; Kto jest kim w Polsce. Instytut Biogra-
ficzny, wyd. 2, Warszawa 1989; Marek Rostworowski, Spotkania z bratem, �Tygodnik Po-
wszechny� 1989, nr 43; J. Michalski, Emanuel Mateusz Rostworowski (8 I 1923�8.X.1989), 
�Kwartalnik Historyczny� 1990, z. 1�2, s. 267�272; Tenże, Emanuel Mateusz Rostworowski 
1923�1989, �Acta Pol. Hist.� 1990, t. 61, s. 313�316; J. Michalski i J. Tazbir, Rostworowski 
Emanuel Mateusz, PS, t. 32, s. 183-187; B; P. Wandycz, In memoriam, �Zeszyty Historycz-
ne� 1990, z. 91, s. 205�206; J. A. Gierowski, Emanuel Mateusz Rostworowski 1923�1989 
(nekrolog), �Nauka Polska� 1993, nr 2�3, s. 211�214; H. Kowalska, Bibliografia publikacji 
Emanuela Mateusza Rostworowskiego, �Wiek Oświecenia� 1993, t. 9, s. 9�38 (powyższą 
bibliografię wprowadziliśmy do naszej książki), cały ten numer �Wieku Oświecenia� jest 
dedykowany prof. E.M. Rostworowskiemu; S. Grzybowski, Pamięci Profesora Emanuela 
Rostworowskiego, Warszawa 1993; Wspomnienie o Emanuelu Rostworowskim, �Historyka 
Studia Metodologiczne� t. XXV, Kraków 1995, s. 109�117; I. Homola Skąpska, Wspomnie-
nie o Emanuelu Rostworowskim jako redaktorze Polskiego Słownika Biograficznego, �Studia 
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Historyczne� (Małopolskie) 1995, z. 2, s. 273�278; Antoine Marềs, Histoire et pouvoir en 
Europe mếdiane, Paris 1996 s. 32; Polski Słownik Biograficzny � sesja jubileuszowa w sześć-
dziesięciolecie powstania, Warszawa 1997; Richard Butterwick, Poland�s last King and En-
glish Culture, Oxford University Press 1998, s. 225; Joseph Klaits, Michael Haltzal, Global 
raminifications of the French Revolution, Cambrige University Press, 2002, s. 59; o.. Tomasz 
Rostworowski, Szerzyć Królestwo, Warszawa 2005, s. 274,474,; tenże, O Bogu i ludziach, 
Warszawa 2006, s. s. 56 i nast.; P. Biliński, Moszyńscy. Studium z dziejów łoniowskiej linii 
rodu w XIX wieku, Kraków 2005, s. 16 i nast.; I. Homola Skąpska, Z dziejów Krakowa, Gali-
cji i Śląska Cieszyńskiego, Kraków�Warszawa 2007, s. 13 i nast., A. Rybak, Trzeba umrzeć, 
potem się zobaczy, �Rzeczpospolita�, �plus Minus: 2010, nr 49(921), s. 16�1; Minakowski, 
Elita wileńska, op.cit., s. 881.

RENATA z BRENSTIERN-PFANHAUSERÓW ROSTWOROWSKA h. Brenstiern 
vel Płonąca Gwiazda, ur. 15 V 1924 w Uhrze pow. chełmski, córka Józefa 
i Marii ze Zgleczewskich h. Rola – absolwentka Wyższej Szkoły Handlo-
wej, sanitariuszka AK, pracownik w strefie rzemiosła, żona Emanuela.

Pochodziła z rodziny ziemiańsko-przemysłowej. Jej ojciec w czasie oku-
pacji niemieckiej w Warszawie był członkiem Zarządu Społecznej Organizacji 
Samoobrony i z jej ramienia w 1943 przystąpił do Społecznego Komitetu Anty-
komunistycznego. Już po Powstaniu Warszawskim w Krakowie, w październi-
ku 1944, wszedł w skład Rady Głównej Opiekuńczej. Renia spędziła młodość 
w Warszawie i w Wilanowie. Podczas wojny w latach 1942�1943 uczęszcza-
ła do szkoły Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Zaangażowała się czynnie 
w prace konspiracyjne AK w komórkach �Kedywu�, a podczas Powstania 
Warszawskiego była sanitariuszką i łączniczką. Wykazała się bohaterstwem 
i poświęceniem. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 
Po powstaniu przebywała wraz z matką w majątku siostry swojej mamy ciotki 
Krystyny Wojewódzkiej w Dalechowicach, w pow. miechowskim. Udzielała 
się wtedy również jako sanitariuszka, niosąc pomoc ofiarom walk frontowych, 
żołnierzom polskim, niemieckim i rosyjskim. W 1945 przybyła do Krakowa, 
gdzie rozpoczęła i ukończyła studia na Wyższej Szkole Handlowej. 11 VII 
1948 w kościele Najświętszego Salwatora w Krakowie poślubiła Emanuela 
Mateusza Rostworowskiego. Małżeństwo to okazało się nadzwyczaj szczęś-
liwe, gdyż Renia stwarzała zaplecze materialne dla pracy naukowej swego 
męża, szczególnie wówczas, gdy wspólnie z nim w 1974 przeniosła się do 
nabytej przez syna Karola Rybnej. Już od 1945 aż do kresu życia prowadziła 
wytwórnię obuwia i zajmowała się innym rękodziełem, co wydatnie wspierało 
budżet rodzinny. Towarzyszyła również mężowi w jego wysiłku intelektual-
nym, dyskutując z nim analizowane przez niego problemy. 

W swoim życiu ujawniła też ducha społecznikowskiego. Idąc śladami św. 
Franciszka z Asyżu, stała się w naszym kraju inicjatorką założenia schroniska 
dla bezdomnych zwierząt, była aktywnym członkiem Towarzystwa Opieki 
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nad Zwierzętami. Udzielała też bezpośredniej pomocy ludziom dotkniętym 
biedą. Mieszkając jeszcze w Krakowie, rozdawała darmowe posiłki w są-
siedztwie, a gdy przeniosła się do Rybnej, wspomagała miejscowych księży 
w organizowaniu wakacyjnego wypoczynku dla osób chorych i niedołęż-
nych. Znana była z gościnności, czego dowodem było przyjęcie 50 człon-
ków rodziny Rostworowskich podczas zjazdu rodzinnego w Rybnej w 1987.. 
W 1990 stała się członkiem założycielem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii 
�Cor�Aegrum�. Niespodziewanie 25 II 1997 zmarła na zawał serca w Rybnej 
i tu została pochowana w grobowcu rodzinnym.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Fair part ślubne Renaty i Emanuela Rostworowskich; Karol Rostworow-
ski, Nota biograficzna Renaty Rostworowskiej (1925�1997), maszynopis w posiadaniu S. J. 
Rostworowskiego.
PUBLIKACJE: B. Kroll, Rada Główna Opiekuńcza 1939�1945, Warszawa 1985:73; G. Mazur, 
Biuro Informacji i Propagandy SZP�ZWZ�AK 1939�1945. Przedmowa A. Gieysztor, War-
szawa 1987: s. 142; o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 141, 
142, 145.

POKOLENIE XVII
Dzieci RENATY i EMANUELA Mateusza Rostworowskich:

KAROL Antoni, ur. 12 IV 1950 w Krakowie, rolnik, socjolog, przedsiębior-
ca, właściciel majątku w Rybnej.

W 1968 zdał maturę w V Liceum im. Augusta Witkowskiego w Krako-
wie i podjął studia na Wydziale Melioracji Akademii Rolniczej. Równolegle 
studiował socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1971 przebywał 
w Rzymie i korzystał z opieki o. Tomasza Rostworowskiego TJ. W 1973 
ukończył studia na AR, natomiast będąc na V roku socjologii zaczął pro-
wadzić badania na terenie Rybnej i Czernichowa nad typizacją społeczną 
między środowiskiem miejskim i wiejskim. Podjął również pracę w Gmi-
nie Czernichów w dziale architektury z myślą, że zatrudnienie to ułatwi mu 
prowadzenia badań miejscowego środowiska. W 1974 nabył Rybną, miej-
scowość znaną od XIII wieku. Wiadomo, że w 1363 król Kazimierz Wielki 
podarował tę wieś benedyktynom w Tyńcu. Jeszcze w XV i XVI wieku liczne 
stawy znajdujące się w tej miejscowości zaopatrywały w ryby dwór królew-
ski. W każdym razie do czasu I rozbioru Rzeczypospolitej Rybna należała do 
dóbr kościelnych. Od 1789 ta cześć dóbr tynieckich, znajdująca się w zaborze 
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austriackim, przeszła na własność funduszu armii. W latach 30. XIX wieku 
zarządzał nią senat Wolnego Miasta Krakowa, wtedy dobra podległy częś-
ciowej parcelacji, a z części został utworzony folwark, który nabył Walery 
Wielogłowski. Od niego Rybną odkupił Joachim Rostworowski, natomiast 
w latach 1908 i 1910 jego syn Piotr przeprowadził częściową parcelację ma-
jątku, pozostawiając jedynie zabudowania i tzw. resztówkę. W 1922 sprzedał 
on dwór Zofii Jednowskiej, żonie dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. Za czasów pani Jednowskiej do Rybnej zjeżdżali zaprzyjaźnieni 
artyści: rzeźbiarz Konstanty Laszczka, aktor Ludwik Solski, właściciel �Ilu-
strowanego Kuriera Codziennego� Marian Dąbrowski i rzeźbiarz Xawery 
Dunikowski oraz reżyser Iwo Gall. Bywali i inni. W 1953 pani Jednowska 
nazwała dworek w Rybnej �Domem Aktora�, taką rolę pełnił on do 1959, do 
końca jej życia. Później uległ daleko idącej dewastacji. 

W 1974 dworek w Rybnej nabył Karol Rostworowski, który podjął 
żmudną i kosztowną pracę wymiany ścian i stropów. Środków na utrzymanie 
Rybnej nie starczyłoby, ale pewien impuls pracom remontowym nadało to, 
że w 1979 prof. Emanuel Rostworowski otrzymał Nagrodę Fundacji Alfreda 
Jurzykowskiego i zdołał wesprzeć syna w zbożnym dziele renowacji Rybnej. 
Karol 18 X 1975 zawarł związek małżeński z Marią Augustyńską. W żonie 
znalazł oparcie dla swych dążeń do odnowienia ziemiańskich tradycji w ro-
dzinie. Mając dyplom magistra inżyniera uzyskany w Akademii Rolniczej 

Karol Rostworowski (* 1950) � najstarszy syn Renaty z Brenstjern-Pfanhauserów 
i Emanuela Rostworowskich � rolnik, socjolog, przedsiębiorca, właściciel Rybnej 

pod Krakowem.
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mógł nabyć w PRL prawa do prowadzenia gospodarstwa rolno�hodowlane-
go. Dziś jest to już przeszłość, ale początki były trudne i trzeba było chwytać 
się różnych zawodów i podejmować rozmaite przedsięwzięcia. Karol w Ryb-
nej prowadził gospodarstwo hodowlane � owiec, stawy były zdewastowane 
i o rybach nie było mowy. Założył też wytwórnię namiotów z nowoczesnych 
włókien �Marabut�, od 1989 przekształconą w Spółkę z oo. �Marabut�, zało-
żoną wspólnie z Marcinem Popielem i Wojciechem Starowieyskim. Wytwór-
nia działa prawidłowo, a klienci chwalą sobie z nią kontakty, gdyż w razie 
zagubienia lub zniszczenia jakiegoś fragmentu namiotu, uzyskuje się �części 
zamienne� bezpłatnie. Namioty firmy �Marabut� stanowią wyposażenie eks-
pedycji wysokogórskich. Ekspedycja na K2, prowadzona przez Krzysztofa 
Wielickiego, miała namioty z tejże firmy. Udziałowcy �Marabuta� są także 
właścicielami spółki �Aquaforum�, zajmującej się produkcją oświetlenia dla 
rezydencji i wnętrz biurowych. Prowadzą też przedstawicielstwo słynnej fir-
my belgijskiej wyrobów oświetleniowych �Modular�. 

Karol Rostworowski w Rybnej założył także laboratorium owoców. Cho-
dzi o wdrożenie metody Włodzimierza Grocholskiego, który lansuje taki typ 
przetworzenia owoców, podczas którego odprowadzałoby się z nich wodę, 
co sprawiałoby, że przy zachowaniu tych samych walorów odżywczych, 
byłyby lżejsze w transporcie. Produkcja oparta o te wskaźniki ma być pro-
wadzona w Kurozwękach,., w dobrach Marcina Popiela. Trzecim wreszcie 
kierunkiem inwencji Karola było założenie wytwórni wyposażenia łazienek 
i kuchni wykonywanego z marmuru. Inicjatywa ta rozwinęła się i pozwoli-
ła na założenie hurtowni materiałów budowlanych z importu zagranicznego. 
Przedstawicielstwa firm Karola znajdują się obecnie w Krakowie. Był też on 
członkiem sejmiku gminnego w Czernichowie. Ten na pewno niedokładny 
przegląd inicjatyw podejmowanych przez Karola wskazuje na ogromny wy-
siłek, który wiązał się z rozwinięciem działalności wytwórczej, dającej środki 
na utrzymanie własnej rodziny, no i naturalnie Rybnej.

Rybna dziś robi wrażenie pięknie utrzymanego obiektu dworskiego, ze 
strzyżonymi trawnikami, z zabudowaniami czworaków folwarcznych prze-
kształconymi w budynki dworskie i co więcej, posiadającego nawet konie do 
konnej jazdy. Sam dwór jest wypełniony pamiątkami po Moszyńskich, Pu-
słowskich i Rostworowskich, osnuty jest chwałą mieszkającego tu w młodo-
ści Karola Huberta Rostworowskiego. Autorzy przewodników turystycznych 
wpisują go w poczet obiektów godnych odwiedzenia. W Rybnej odbyły się 
dwa zjazdy Rodziny Rostworowskich. Pierwszy za życia prof. Emanuela Ro-
stworowskiego i jego wspaniałej małżonki Renaty, co nadawało zgotowane-
mu przyjęciu charakter przygody wpisującej się w krąg pamiętnych przeżyć 
intelektualnych. Ostatni zjazd Rodziny z 3 VI 2000, odbyty w roku jubileu-
szowym, inicjowany był przez Marynę i Karola Rostworowskich i skupił 55 
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W wystroju wnętrza dworu w Rybnej głównie pamiątki po Moszyńskich, m.in. popiersie 
Józefy z Moszyńskich Szembekowej.

Przyjęcie wydane przez Państwa Rostworowskich podczas Zjazdu Rodzinnego. 
Od lewej siedzą: Andrzej Rostworowski, Maria Rostworowska-Książek � pisarka, 

Karol i Maria Dietlowa � Rybna, 3 VI 2000 r.
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osób, które zostały ugoszczone wystawnym obiadem. Ład i harmonia tego 
przyjęcia przywodziła mi na pamięć spotkania towarzyskie, których w latach 
mego dzieciństwa podczas wojny byłem świadkiem, przebywając w wielkich 
dworach ziemiańskich jako wysiedleniec. Uczestnicząc w owym zjeździe 
Rodziny myślałem sobie, że trud Karola opłacił się stokrotnie, bowiem zdo-
łał on odtworzyć atmosferę domu ziemiańskiego w pól wieku po okrutnym 
i bezwzględnym zniszczeniu tej warstwy społecznej środkami represji eko-
nomicznej i politycznej.

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: Z. Żmigrodzka, Arystokracja pracująca, �Gala� 2003, nr 26:, s.321;o.. Tomasz 
Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2006, s.142, 145, 503; P. Biliński, Moszyńscy, 
Kraków 2006, s. 13 i nast.; Minakowski, Elita wileńska, op.cit. s. 881.

MARIA z AUGUSTYŃSKICH ROSTWOROWSKA (Maryna), ur. 30 I 1952 
w Rabce, córka Jana i Zofii z Walczaków, dr nauk medycznych, adiunkt 
w Collegium Medicum UJ, żona Karola.

Maturę zdała w liceum w Rabce. Rozpoczęła studia na Akademii Medycz-
nej w Krakowie, które ukończyła w 1975. Niemal natychmiast wyszła za mąż 
za Karola Rostworowskiego, zawierając ślub 18 X 1975 w Grodzisku pod 
Piaskową Skałą. W tymże roku podjęła pracę w Instytucie Psychiatrycznym 
w Kobierzynie, a po dwóch latach przeniosła się do Poradni Zdrowia Psychicz-

Dr med. Maria z Augustyńskich i Karol Rostworowscy 
podczas zorganizowanego w swoim dworze w Rybnej Zjazdu Rostworowskich.
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nego dla Studentów do Krakowa. Od 1980 pracowała w Państwowym Szpi-
talu Klinicznym w Krakowie. W 1991 zrobiła doktorat z zakresu psychiatrii 
i podjęła pracę w Katedrze Psychiatrii w Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w którym jest adiunktem prowadzącym ćwiczenia, szkolenia 
i wykłady. Zajmuje się badaniami nad terapią schizofrenii. Otwarła też pry-
watny gabinet psychiatryczny w domu na Salwatorze. Wraz ze swymi współ-
pracownikami publikuje rozprawy naukowe. Maryna robi wrażenie kobiety, 
która ma duże i niewątpliwe rezultaty w swojej pracy zawodowej i w ogóle 
w swoim życiu. Gdy jednak pytałem o jej najcenniejsze osiągnięcia, to orze-
kła, że wśród nich największym jest to, że stała się matką dwojga dzieci.

Bibliografia: Barbaro Bogdan, Ciechnicki Andrzej, Rostworowska Maria, Oddzia-
ływanie psychoedukacyjne wobec rodzin pacjentów chorych na schizofrenię, �Prze-
gląd Lekarski� 1986, nr 7, s.500�503; Bogdan de Barbaro, Małgorzata Opaczyń-
ska, Maria Rostworowska, Lucyna Drożkiewicz, Marcin Goliński, Changes in the 
patient�s identity in the context of a psychiatrie system � an empirical study, � �Jou-
rnal of Family Therapy�, vol. 30, listopad 2008, s. 438�449.

POKOLENIE XVIII
Dzieci MARYNY i KAROLA Rostworowskich:

MATEUSZ, ur. 27 I 1979 w Krakowie, ukończył studia na Akademii Ekono-
micznej w Krakowie.i pojął pracę zawodową.

Poślubił 10 VII 2010 w kościele Sióstr Norbertanek na Salwatorze Zofię 
Morawską herbu Dabrowa,ur.17 II 1984 w Quito, córkę Wacława i Carmen 
Lasso del Campo Morawskich. Zofia i jej rodzice byli mieszkańcami Quito 
w Ekwadorze.

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: Minakowski, op.cit., s.854 i 881.

NATALIA, ur. 1 VI.1980, studiowała psychologię na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim.

Po uzyskaniu magisterium wyjechała do Anglii, gdzie przez pięć lat prze-
bywa na specjalistycznych studiach psychologicznych. Powróciła do Krako-
wa w lipcu 2008. Osiedliła się jednak w Warszawie, gdzie wynajęła mieszka-
nie i znalazła zatrudnienie w firmie castingowej.
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POKOLENIE XVII
Drugi syn Renaty i Emanuela Rostworowskich

MARCIN Tadeusz, ur. 27 VII 1953 w Krakowie, syn Renaty i Emanuela Ro-
stworowskich, artysta rękodzielnik i projektant. 

Maturę zdał w 1972 w V Liceum im. Augusta Witkowskiego w Krako-
wie. Trzykrotnie podejmował starania o przyjęcie na studia z dziedziny sztu-

ki, jednakże okazywały się one 
bezskuteczne. W 1974 uczęsz-
czał zaocznie na Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W tymże roku odbył z bratem 
Dominikiem podróż krajoznaw-
czą po Francji. Po powrocie do 
kraju żywo uczestniczył w pra-
cach remontowych prowadzo-
nych w Rybnej. Zatrudnienie 
znalazł w Pracowni Konserwa-
cji Zabytków, w której wykony-
wano dużo krat ozdobnych dla 
kamienic krakowskich. Rezyg-
nując ze studiów, sam założył 
firmę kowalstwa artystycznego, 
specjalizującą się właśnie w wy-
konywaniu krat ozdobnych. Od 
1992 prowadził studio lalek uni-
katowych (każda lalka ma swój 
numer), a także małą hurtownię 
porcelany i sklep w Krakowie. 

W 1995 studium jego otrzymało nagrodę Instytutu Wzornictwa Przemysło-
wego. Po 2000 porzucił metaloplastykę i zajął się wyrobem biżuterii. Za-
warł związek małżeński z Izabelą Bogacz, osobą o bliskich mu zaintereso-
waniach artystycznych. Ma naturę artysty, śledzącego szlak własnych wizji 
twórczych. Wiele czasu poświęca na utrzymanie bezpośredniego kontaktu ze 
swymi dziećmi. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Marcina Rostworowskiego do S.. M. Rostworowskiego z 16 XII 
1974.

Marcin Rostworowski (* 1953) � drugi syn 
Emanuela, specjalista w zakresie metaloplastyki 

i wyrobu biżuterii.
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IZABELA BOGACZ-ROSTWOROWSKA (Iza), ur. 1 IX 1955 w Rudniku nad 
Sanem, córka Jana i Izabeli ze Skalskich, specjalistka z zakresu architek-
tury wnętrz i scenografii, żona Marcina.

Maturę zdała w 1973 w Rudniku. Potem podjęła studia na wydziale ar-
chitektury wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w 1984 otrzymała 
dyplom magistra sztuki. Jednocześnie studiowała scenografię w Krakowie. 
Z tego zakresu studiów otrzymała absolutorium. Pracowała jako artysta�sce-
nograf, prowadziła galerię, rzeźbiła, malowała, śpiewała, tańczyła, robiła sce-
nografię do filmu. W istocie rzeczy jednak zarobki osiągała z projektowania 
wnętrz bądź projektowania mebli artystycznych, na przykład do pałacu nie-
gdyś należącego do Potockich w Olszy. Tworzyła też niewielkiego forma-
tu rzeźby w metalu oraz projektowała biżuterię ze srebra. Wytwory według 
jej projektów są sprzedawane w Szwajcarii, Niemczech i Francji, a biżuteria 
była w 1986 prezentowana na wystawie w Krakowie. Projektowała również 
figury i stroje lalek do salonu swego męża. Zajmowała się promocją lalki pol-
skiej. Produkcja lalek polegała na tym, że Iza i Marcin robili projekty, a samą 
wytwórczością zajmowali się już kooperanci. Lalki nabywano do produkcji 
filmów, był taki film, którego akcja toczyła się w XIX wieku, nabywcami 
byli też kolekcjonerzy, szczególnie amerykańscy, którzy płacą wysokie ceny. 

Izabela Bogacz-Rostworowska i Marcin Rostworowski na przyjęciu wydanym z okazji  
wystawy malarskiej Janiny i Stefana Rostworowskich. 

Małżeństwo artystów, ona scenograf, architekt wnętrz, rysownik.
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Izabela Bogacz�Rostworowska otrzymała dyplom wyróżnienia w 1997 na 
I Ogólnopolskim Konkursie na Zabawkę Ludową w Kielcach, przez nią pro-
jektowane lalki były eksponowane w Muzeum Zabawek w Karpaczu. Zajmo-
wała się też projektowaniem okładek książek, grafiką komputerową, projek-
towaniem stoisk, wystrojem wnętrz, także wspomnianą już rzeźbą. Niekiedy 
brała za pióro, na przykład w prasie krakowskiej, wspólnie z Marynią Ro-
stworowską, opisała menu domu Rostworowskich dawnych i współczesnych 
pokoleń. 

Jest osobą pełną inwencji i uzdolnień o zmiennych kierunkach zaintere-
sowań. Potrafi wspólnie z mężem utrzymywać się z prowadzonej na różnych 

Lalki unikatowe, jakie powstawały w pracowni Izabeli i Marcina, 
nagrodzone na Ogólnopolskim Konkursie na Zabawkę Ludową w 1997 r.
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polach działalności artystycznej. Jest dynamiczna, krytyczna i ostra w swych 
osądach, a jednocześnie ekspresja jej żywej osobowości koncentruje uwagę 
otaczających ją osób. Odnosiła się z pewną rezerwą do wyniosłości, a zara-
zem letargu (w jej ocenie) rodziny Rostworowskich, do której wchodziła. 
Postanowiła więc zachować nazwisko panieńskie przed nazwiskiem męża. 
Co więcej jej troje dzieci nosi również nazwiska Bogacz�Rostworowskich.

POKOLENIE XVIII
Dzieci MARCINA i IZABELI Bogacz-Rostworowskiej:

JAN BOGACZ-ROSTWOROWSKI, ur. 13 IX 1984 w Krakowie. Uczęszczał do 
Liceum nr 31 w Krakowie, ukończył nauki, pracuje zawodowo w Krakowie 
w firmie obrotu nieruchomościami.

WERONIKA BOGACZ-ROSTWOROWSKA, ur. 2 VIII 1989 w Krakowie, stu-
diuje na II roku filologii klasycznej na UJ w Krakowie. 

Weronika Bogacz-Rostworowska (* 1989), córka Izabeli i Marcina, na tle przedmiotów 
swego mieszkania w Krakowie 

[fot. S. J. Rostworowski]
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KAROL PACYFIK BOGACZ-ROSTWOROWSKI, ur. 17 VI 1991 w Krakowie, 
uczył się w liceum plastycznym w Krakowie, w 2011 zdawał maturę.

Bibliografia: Magiczne miejsca, tygodnik �Małopolska� 1995, nr 27.

POKOLENIE XVII
Trzeci syn Renaty i Emanuela Rostworowskich

DOMINIK Jerzy (Domin), ur. 23 VIII1954 w Krakowie, najmłodszy syn 
Renaty i Emanuela Rostworowskich, artysta malarz i rzeźbiarz, plastyk, 
właściciel galerii.

Od 16 roku życia malował obrazy olejne na płótnie. Maturę zdał w 1973 
w V Liceum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Studiował filologię 
klasyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1978 otrzymał absolutorium. 9 
X 1978 w Krakowie w kościele Sióstr. Norbertanek na Salwatorze poślubił 
Christine Skarbek Malczewską. Przez rok pracował w wydawnictwie nauko-
wym jako sprzedawca. W 1980 wspólnie z Christine wyjechał do Francji. 
W 1981 zastał go tam stan wojenny i nie mógł powrócić do kraju. W marcu 
1982 wrócił do Polski, ale zostawił żonę w 7 miesiącu ciąży w Bellegarde 
nieopodal Nimes we Francji. 

Stan wojenny wywarł wpływ na kształt jego wyobraźni artystycznej. 
W Krakowie wynajął lokal przy ul. Grodzkiej i wspólnie z Marcinem Goło-
górskim założył galerię malarstwa. W galerii tej odbyła się wystawa 29 obra-
zów Rostworowskiego, jakie powstały głównie z początkiem lat osiemdzie-
siątych. Krzysztof Markiel napisał o tej wystawie: Niezwykłe wrażenie robią 
mocno realistyczne dzieła, będące połączeniem publicystyki i zaangażowania 
emocjonalnego w wydarzenia naszej najnowszej historii. Uwaga recenzenta 
zatrzymała się na niektórych z eksponowanych obrazów. Pisał on: W sino 
szarym pejzażu stanu wojennego przesuwają się zomowcy, krępi, podobni do 
wypchanych worków czy kukieł o zniekształconych przez złość i nienawiść 
twarzach. Te zezwierzęcone istoty żrą czekoladę i banany bądź wściekle ata-
kują tłum manifestantów. Wokół wozu, na którym jedzie pojmany i związany 
Wałęsa, tańczy obrzydliwa zgraja kuglarzy, elita władzy, której służą oprychy 
i zbiry z długimi pałami. �Taki kształt malarstwa, jaki ówcześnie uprawiał 
Dominik, może mieć znaczenie jako fotografia dziejów narodu z chwil dla 
niego przełomowych. 
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Jest jeszcze inny nurt zainteresowań artystycznych Dominika. Otóż w la-
tach 1977-2001 namalował on 23 obrazy tematycznie związane z Don Kiszo-
tem. zdjęcie nr 11 Wystawa tych obrazów w jego galerii w Krakowie odbyła 
w 2001 pod hasłem �Don Kiszot, świat przygody, próba przypisania�. W 2005 
zorganizował kolejną wystawę pod hasłem �Don Kiszot � współczesne próba 
interpretacji�, prezentując obrazy innych malarzy polskich. 

Już w 1990 Rostworowski przeniósł galerię do podziemi domu odrestau-
rowanego przez stryjecznego brata Bogusława Rostworowskiego przy ul. Św. 
Jana 20, a od 1991 zaczął prowadzić własną galerię. Nadal jej szeroki rozgłos, 
zamieszczając informacje o jej działalności we wszystkich wydawnictwach 
prezentujących życie kulturalne Krakowa, jak np. �Magiczny Kraków� i inne. 
Zwrócił się do artystów średniego pokolenia, w wieku od 38 do 50 lat, upra-
wiających malarstwo i rzeźbę, również technikami tradycyjnymi. Galeria 
jego znajduje się w centrum miasta, w podziemiach dwóch średniowiecznych 
kamienic, przerobionych w II połowie XVIII wieku na pałac, który był włas-
nością Hugona Kołłątaja, a potem przeszedł w ręce rodziny Popielów. Do-
minik, odwołując się do tradycji rodziny babki i swojej, grając na pewnych 
instynktach snobistycznych, nieobcych środowisku krakowskiemu, ze swą 
inicjatywą założenia galerii stał się szybko człowiekiem znanym i zyskują-
cym pozycję w miejscowym świecie artystycznym. Tym więcej, że sam jest 

Dominik Rostworowski (* 1954) � trzeci syn Emanuela, malarz, rzeźbiarz, plastyk, 
prowadzi galerię wystaw malarskich w Krakowie.

[fot. S.J. Rostworowski]
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artystą, malarzem i rzeźbiarzem. Jego smukła sylwetka młodego człowieka 
o ciekawych rysach twarzy współgra doskonale z dziełem, którego się podjął. 
Jego inicjatywa zawiera spory element ryzyka finansowego. Artyści wysta-
wiają obrazy gratisowo, a galeria zarabia jedynie wówczas, gdy ich dzieła 
zostaną sprzedane. Bardzo często się jednak zdarza, że do transakcji żadnych 
nie dochodzi. Działalność, jaką prowadzi Dominik Rostworowski, ponownie 
wpisała rodzinę w krąg czołowych współtwórców życia kulturalnego Wawel-
skiego Grodu. W związku z pracą swej żony okresowo przebywał w Izraelu, 
lecz powrócił do Krakowa i nadal prowadził galerię. W 2010 ponownie na 
trzy miesiące wyjechał do Izraela, opuszczając Kraków, miał trudności, by 
znaleźć kogoś, kto zaopiekowałby się jego galerią.

Twórczość: organizacja wielu wystaw, m. in. Don Kiszot, świat przygo-
dy, próba przypisania, Galeria Dominik Rostworowski, Kraków 2001; Don 
Kiszot współczesna próba interpretacji, Kamienica Szołayskich Muzeum 
Narodowe, Kraków 2005, pod patronatem ambasadora Królestwa Hiszpanii 
Rafaela Mandivila Peydro.

Bibliografia: Don Kiszot i ja, �Zwoje� 2005, nr 44.

ŹRÓDŁA
K. Markiel, Lekcja widzenia. { skąd to jest, proszę o podanie źródła � nie ma], P. Biliński, 
Moszyńscy, op. cit, s.266

Dominik Rostworowski z ojcem Tadeuszem TJ w Rybnej, 
w cieniu stoi Paweł Rostworowski
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MARIE CHRISTINE ze SKARBEK MALCZEWSKICH ROSTWOROWSKA, her-
bu Awdaniec, ur. 15 V.1955 w Saint Julien en Genevois, córka Włodzimie-
rza i Bernadette Vion-Dury – pracownik konsularny, żona Dominika. 

Jej dziadek Leon, żonaty z Jagminówną, był jeszcze właścicielem mająt-
ku ziemskiego Odrowąż w pow. witkowskim, nie tak małego, bo liczącego 
358 ha. Jego syn Włodzimierz, ur. w 1920, ożenił się z Francuzką i zamiesz-
kał we Francji. Tak, iż Christine urodziła się we Francji i z pochodzenia była 
Francuzką. Jej rodzina była jednak spokrewniona z matką Dominika, Renatą 
z Brenstiern-Pfanhauserów Rostworowską. Okoliczność ta sprawiła, iż Christ-
ine poznała Dominika w 1976 w Rybnej. 20 IX 1978 zawarli cywilny związek 
małżeński w Liszkach, a 9 X 1978 ślub w kościele Sióstr Norbertanek w Kra-
kowie i zamieszkali przy ul. Gontyna 10, w domu dziadka Karola Huberta. 
Christine nauki pobierała u sióstr św. Józefa w Bourgu. W Lionie studiowała 
filologię francuską i grekę. W Krakowie została zatrudniona w konsulacie 
francuskim. Potem pracowała w konsulacie w Warszawie, a następnie w Pa-
ryżu. Ostatnio została zatrudniona w polskim konsulacie w Izraelu. Ze sztuk 
pięknych lubi muzykę, gra na fortepianie. Ponadto jej zamiłowania zwrócone 
są ku ogrodownictwu. Współdziała ze szwagrem Karolem Rostworowskim 
w pięknym utrzymaniu parku w Rybnej. Zachowała pewien styl bycia fran-
cuski, lecz jednocześnie zdołała się repolonizować.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY:: Faire-part ślubne Marie Christine Skarbek-Malczewskiej i Dominika Ro-
stworowskiego, Kraków, 9 X 1978; Teki Dworzaczka, Monograf. TD(MACH. MAL. M. 1.

POKOLENIE XVIII
Dzieci CHRISTINE i DOMINIKA Rostworowskich 

JULIETTE, ur. 9 V1980 w Krakowie, zdała maturę, udała się na studia, 
a w 2007 przebywała w Norwegii, gdzie gromadziła dane do swej pracy 
dyplomowej. Wróciła do Polski i pracuje w Krakowie w firmie wielobran-
żowej, m. in. projektującej lampy oświetleniowe.

BENEDYKT, ur. 30 V.1982 w Bellegarde we Francji, uczęszczał do liceum 
w Krakowie, potem udał się na studia socjologiczne do Lille we Francji. 
W 2009 ukończył socjologię i pracuje w firmie zajmującej się odtwarzal-
nymi źródłami energii. Sporadycznie uczestniczy w konkursach brydżo-
wych organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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ROZDZIAŁ XXX

POKOLENIE XIV ROSTWOROWSKICH

FELIKS – OSTATNI WŁAŚCICIEL LEŚNIOWOLI 
I JEGO ŻONY MARIA I JADWIGA POPIELÓWNY

Drugi syn STANISŁAWA i URSZULI z hr. Potulickich

FELIKS GABRIEL JAN, ur. 15 V 1826 w Stoku Lackim, w rezydencji dóbr 
pruszyńskich, właściciel ziemski, sędzia pokoju w Grójcu, drugi z rzędu 
syn Stanisława i Urszuli z hr. Potulickich.

We wspomnieniach współczesnych zachowała się o nim pamięć jako 
o chłopcu żywym, zaradnym, przystojnym, o dużym temperamencie, niemałej 
energii, z natury dobrym. Miał ponoć nieprzeparty urok i wdzięk. Gdy doszedł 
do 11 lat zmarł jego ojciec; wychowywany był przez matkę, matronę o wład-
czej osobowości. Potrafił się jednak spod jej kurateli zgrabnie uwalniać. Nauki 
pobierał w Warszawie. Wówczas ujawnił pewne skłonności do życia hulasz-
czego. Gdy ukończył nauki, powrócił do Stoku Lackiego i tam wyczekiwał na 
podział dóbr rodzinnych, z nadzieją, że jego starszy brat Joachim zadowoli się 
odziedziczeniem jedynie Pruszyna. Ze stanu oczekiwania na to, co przyniesie 
przyszłość, wyrwała go decyzja stryja Mikołaja, który na cztery lata przed swą 
śmiercią postanowił przepisać na niego Leśniowolę i Brzumin, rodowe do-
bra Rostworowskich. Stryj jednak nie zamierzał przekazać mu tych majątków 
bezinteresownie, drogą nieodpłatnego spadku. Zostały one nabyte na pod-
stawie aktu kupna-sprzedaży sporządzonego w kancelarii hipotecznej z datą 
8 VII 1850. Sprzedaż następowała według sumy szacunkowej 300.000 złp, co 
nie znaczy, że Feliks miał Mikołajowi Rostworowskiemu zapłacić tak wysoką 
kwotę. Matka Feliksa, Urszula Rostworowska, w jednym z dokumentów zapi-
sała, że syn dobra te, liczące 109 włók z łaskawej chęci Stryja Swego Mikołaja 
taniej nabył. Sprawa tego zakupu była zresztą przedmiotem jej niemałej tro-
ski, bowiem to ona dawała synowi 19 000 rbs, uzyskanych ze sprzedaży domu 
w Warszawie. Ogólnie Feliks miał stryjowi zapłacić 159 171 złp, co może 
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było kwotą w jakiejś części 
zgłoszoną tylko w oficjalnej 
transakcji. Dalsze 90.000 złp 
to były długi, jakie przejmo-
wał wraz z nabytymi mająt-
kami. W sumie tej 12.000 złp 
dla Rozalii, bowiem Mikołaj 
zażądał, by scheda nie była 
uszczuplana i wróciła do kwo-
ty przeznaczonej jej przez ojca. 
50 000 złp Feliks miał spłacić 
gotówką w ciągu roku. To 
była ta niewątpliwa suma pie-
niędzy, którą musiał wyłożyć. 
Uczynił to, bo, jak pisała mat-
ka, dopożyczywszy skądinąd 
co brakowało i już w czerw-
cu 1851 swój dług stryjowi 
uregulował. Jest rzeczą godną 
odnotowania, że Mikołaj Ro-
stworowski w akcie sprzedaży 
swoich dóbr rodowych zawarł 
taką oto sentencję: Mikołaj 
hrabia Rostworowski, pomnąc 
na to, że dobra Leśniowola 
i Brzumin tak wielki przeciąg 
czasu w posiadaniu hrabiów 
Rostworowskich pozostawały, 

objawia życzenie, aby, ile być może najdalejże w Familii tej utrzymane były, 
a przez to, znając przywiązanie bratanka swego Feliksa hrabiego Rostworow-
skiego, ma niewątpliwą nadzieję, że tenże ze swej strony do wykonania tego 
życzenia przyczynić się nie omieszka, czemu też Feliks hrabia Rostworowski 
zadość uczynić przyrzeka. Tak oto 24-letni Feliks stawał się strażnikiem cią-
głości posiadania dóbr rodowych przez Rostworowskich. Trzeba powiedzieć, 
że przechodziły one w jego ręce nie z największymi obciążeniami.

Jednakże sam akt wykupu ich z rąk stryja Mikołaja stwarzał dla nich 
nowe obciążenia. Ważne jest więc uświadomienie sobie sytuacji, w jakiej 
Feliks się znalazł po nabyciu rodowych dóbr, wobec których miął wypeł-
niać rolę ich niezniszczalnego depozytariusza. Położenie jego było takie, że 
wyczerpawszy zapewne swoje zasoby i pomoc finansową ze strony matki 
już w pierwszej fazie transakcji, teraz w ciągu roku miał spłacić stryjowi 

Feliks Rostworowski (1826�1885) � ziemianin, 
właściciel kolejno Leśniowowi, Kozietuł, 

Górki Narodowej.
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Mikołajowi dalsze 50 000 złp. Chcąc być właścicielem wielkich posiadło-
ści, które wpadły w jego ręce, zdążał do jednego celu � uzyskania pełnego 
prawa własności. By zdobyć owe 50 000 złp., zaciągnął pożyczki u Teodozji 
z Gałęzowskich Pepi � 30 000 złp, u swej ciotki Marii Rostworowskiej z Mi-
lejowa, wdowy po stryju Antonim � 30 000 złp., u Karola Henryka Thugutta 
z Warszawy wpierw 10 000, potem 6 000 złp. Pożyczką od pani Pepi obciążał 
całość posiadanych dóbr. W każdym razie dzięki pozyskaniu tych pieniędzy 
spłacił swego stryja w przyrzeczonym terminie � 17 czerwca 1852. Ale teraz 
z kolei nie miał z czego oddawać zaciągniętych długów prywatnych. Tymcza-
sem 8 VII 1853 przed Józefem Noskowskim, pisarzem aktowym Królestwa 
Polskiego w Warszawie, została zawarta nowa umowa, dotycząca tym razem 
spadku po zmarłym ojcu podpułkowniku Stanisławie. Feliksowi zostały za-
liczone jako spadkobiercy wszystkie fundusze otrzymane od matki na zakup 
Leśniowoli i Brzumina od stryja Mikołaja, dodatkowo jego majątek został 
obciążony spłatami na rzecz starszych niezamężnych sióstr: Józefy w kwocie 
16 532,92 rbs i częściowej schedy Elżbiety w kwocie 4195, 20. Tak więc na-
byta co dopiero Leśniowola została obciążona różnymi należnościami, z któ-
rych dwie, wypłaty dla Józefy i Elżbiety, zostały zapisane w hipotece mająt-
ku. Na Leśniowoli był też zapis w kwocie 12 000 rbs schedy ciotki Rozalii 
Rostworowskiej. Od wszystkich tych zapisów krewnym trzeba było rocznie 
wypłacać 5% należnego im procentu.

Feliks zapewne poczuł się zagrożony brakiem obrotowej gotówki i złożył 
wniosek o długoterminową pożyczkę z Towarzystwa Kredytowego Ziemskie-
go. Zachowało się jego oświadczenie z 15 VII 1853 tak oto brzmiące: Ja, Fe-
liks Rostworowski, zamieszkały w Leśniowoli z przyległymi wsiami Zakrzewem 
i dezertą Chudą Wolą, położoną w parafii Worów w okręgu błońskim, powie-
cie i guberni warszawskiej, zezwalam na zaciągnięcia do księgi hipotecznej na 
powyższe dobra ostrzeżenia, jako zamierzam stosownie do prawa z dnia 8/20 
marca 1853 zaciągnąć pożyczkę listami zastawnymi w sumie 6135 rbs jako 
odpowiadającej dotychczasowemu umorzeniu długu pierwiastkowo zaciąg-
niętego, poddając się wszelkim zobowiązaniom i ich skutkom prawnym.. Tym 
swoim podporządkowaniem się Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu 
zamierzał uzyskać odnawialną pożyczkę, to znaczy przyznawaną w kwocie, 
w jakiej została spłacona poprzednio zaciągnięta. Chodziło o to, aby pozo-
stałość poprzedniej, która miała być spłacona do 1866, powiększono o nową, 
łącznie obie opiewałyby na 96 500 złp to jest 14 475 rbs. Od tej kwoty miałoby 
być co roku w czerwcu i grudniu opłacane 2% i 1% na umorzenie kapitału. 
Termin spłaty pożyczki byłby jednak przesunięty do 1881, to jest na 28 lat. 

Te starania Feliksa nie przynosiły przez długi czas rezultatów. Cała rodzi-
na usiłowała mu pomóc. Wobec tego bracia Joachim i Gabriel oraz siostry El-
żbieta, Józefa, matka Urszula i ciotka Maria Rostworowska z Milejowa uznały 
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pierwszeństwo spłaty długów Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przed 
ich należnościami. Ponadto jego najstarsza siostra Elżbieta przed pisarzem 
aktowym Noskowskim wyraziła zgodę na to, by z jej części schedy Karolowi 
Henrykowi Thuguttowi został zwrócony dług w wysokości 1500 rbs, to jest 
10 000 złp. Spłata taka świadczyłaby o zdolności płatniczej ubiegającego się 
o pożyczkę właściciela Leśniowoli. Mimo jej dobrej woli ostatecznie jednak 
dług Thuguttowi spłacił jej brat Joachim. Warto wspomnieć, że Leśniowo-
la nie była wielkim majątkiem. Wiadomo, że w 1827 w tej miejscowości 
tej znajdowały się tylko 22 domy, zamieszkiwało w niej 254 mieszkańców, 
w majątku były dwa młyny wodne i pokłady torfu. Jeden z młynów dotrwał 
do czasów współczesnych, kiedy zapewne celowo został spalony przez no-
wego nabywcę tej posiadłości. 

Poszukiwanie funduszy w jakimś stopniu wciągnęło Feliksa w szerszy 
krąg życia rodzinnego. Bywał nierzadkim gościem w Milejowie, również po 
śmierci stryjenki Marii Rostworowskiej. Przykładowo w październiku 1859 
z Wandą Jaskórską w drugiej parze trzymał nawet do chrztu dziecko Woj-
ciecha i Agaty Piaskotów z Antoniowa należącego do parafii milejowskiej. 
Gdy chodzi o zarząd Leśniowolą, to chyba jednak Feliks był za młody, by 
opanować zadania gospodarcze i transakcje finansowe sporych dóbr, jakie 
przypadły mu w udziale. Ciągle poszukiwał nowych źródeł dopływu go-
tówki. Pożyczał jakieś sumy zapisane jako wiano dla dorastającej dopiero 
panienki Elżbiety Michalskiej. W 1855 sprzedał swojej siostrze Józefie Ro-
stworowskiej Brzumin, likwidując tym samym zapis jej schedy na hipotece 
leśniowolskiej. W dwa lata później uzyskał dopływ funduszy, które przeszły 

Leśniowola pod Grójcem � dawny dworek Rostworowskich., 
[fot. M. Głowniak]
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na Leśniowolę po sprzedaży przez jego brata Pruszyna. Wtedy na dobrach 
Leśniowola zapisana została pozostała większa cześć schedy siostry Elżbiety 
w kwocie 12 337.70 rbs oraz część dożywocia matki Urszuli w kwocie 3944 
rbs. Od kwot tych naturalnie trzeba było opłacać 5% należności, a dożywocie 
matki miało przejść na pięcioro dzieci spadkobierców, ale póki co pieniądze 
te zasiliły finanse Leśniowoli. 

Tymczasem w życiu Feliksa miały nastąpić ważne wydarzenia. Dzięki 
pośrednictwu matki, która dotarła do Kurozwęk pod Staszowem, do siedzi-
by Popielów, zarysowała się przed Feliksem perspektywa bardzo dobrego 
ożenku. Paweł Popiel w swoich �Pamiętnikach� zapisał: Na wiosnę 1858 r. 
zgłosił się o rękę mojej córki najstarszej, Marjanny, Feliks Rostworowski, 
pod każdym względem człowiek przyzwoity, znanej w kraju i zacnej rodziny; 
mnie z każdego odpowiadał względu, bo zasad doskonałych, wychowania sta-
rannego. Córka przyjęła jego oświadczenie(s. 131-132). Opinia taka zanoto-
wana przez Pawła Popiela, cieszącego się ówcześnie wielkim autorytetem, 
czołowego przedstawiciela orientacji konserwatywnej, daje niezwykle ko-
rzystny obraz jego przyszłego zięcia, co jest godne odnotowania. 8 IX 1858 
w Kurozwękach odbyła się uroczystość ślubna Feliksa Rostworowskiego 
i Marii z Chościak-Popielów, o której ojciec panny młodej zapisał, że było 
to szlacheckie wesele, z udziałem gromady krewnych dalszych i bliższych, 
przyjaciół...�(s. 131). W Staszowie przed rejentem Józefem Gudysz-Siera-
kowskim został podpisany kontrakt ślubny. Feliks otrzymał od razu 1500 rbs 
wiana Marianny, a w późniejszym czasie wskutek jakiś rozliczeń z Popiela-
mi, może spowodowanych przez brata Gabriela, scheda Elżbiety Rostworow-
skiej stała się wianem jej bratowej Marianny z Popielów i figurowała w tym 
charakterze sumą 12 337 rbs na hipotece Leśniowoli. 

Małżeństwo Feliksa było udanym związkiem prawdziwej miłości. W Leś-
niowoli na świat przyszło troje pierwszych dzieci: Zosia (ur. 1859), Teresa 
(ur. 1860) i Michał (ur. 1862). Feliksowi jednak niezbyt dobrze się gospoda-
rzyło. W 1861 ostatecznie uzyskał nową pożyczkę w Towarzystwie Kredyto-
wym Ziemskim i zadłużenie jego w listach zastawnych wzrosło do kwoty 14 
475 rbs. Ale w ciągu owych siedmiu lat, jakie upłynęły od czasu pierwszego 
złożonego przez Rostworowskiego wniosku do Towarzystwa Kredytowego, 
nastąpiło już nawarstwienie wielu innych zaciągniętych pożyczek, spłat ro-
dzinnych, a także zwiększonych oprocentowanych kredytów, Wszystko to 
ciążyło nad majątkiem ziemskim, którego dochodowość roczna z trudem mo-
gła osiągać 5%. Wobec tego niełatwo jest powiedzieć, czy słaba odporność 
charakteru Feliksa uniemożliwiła mu zarządzanie tym skomplikowanym 
warsztatem pracy, w którym krzyżowały się zadania gospodarcze z dużej 
miary decyzjami finansowymi? Czy też może sam start był niewłaściwy, gdy 
ten młody człowiek obejmował dwa majątki zadłużone jeszcze przez jego 
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dziadka, a dodatkowo był zobo-
wiązany za przejęcie tego spadku 
zapłacić stryjowi Mikołajowi dość 
znaczną należność. Jednocześnie 
jednak chyba można uznać, że 
Feliks, wychowany w zamożnym 
domu ojca, z pieniędzmi się nie 
liczył. Uważał za rzecz naturalną 
szeroki ich dopływ. Zapożyczał 
swój majątek, ale także wywierał 
presje na swe siostry, właścicielki 
Brzumina i Kopanej, by również 
brały pożyczki w Towarzystwie 
Kredytowym Ziemskim. W każ-
dym razie okazało się, że Feliks 
nie zdołał spełnić przypisanej mu 
przez stryja Mikołaja roli strażnika 
wiekowej siedziby rodu Rostwo-
rowskich w Leśniowoli. Postano-
wił te dobra sprzedać. Stało się to 
za kontraktem kupna-sprzedaży 
zawartym 8 XI 1862 z obywate-
lem ziemskim Bronisławem Zie-

lińskim, właścicielem majątku Łuszczanów w pow. Gostynińskim, guberni 
warszawskiej.

Leśniowola z dwoma folwarkami została sprzedana według sumy szacun-
kowej 600 000 złp to jest 90 000 rubli. Był to zatem zasobny majątek ze sta-
wami rybnymi, młynem, pięknymi zabudowaniami dworskimi. Suma szacun-
kowa naturalnie nie odpowiadała kwocie, jaką sprzedający otrzymywał. Feliks 
musiał spłacić prywatne pożyczki i zapisy rodzinne, poza jednym ciotki Roza-
lii Rostworowskiej, który przechodził na Zielińskiego. Kwota 3944 rbs doży-
wocia matki Urszuli przeszła do Banku Polskiego. Nabywca odbierał majątek 
wraz z jego długami w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. Ostatecznie 
Rostworowski uzyskał w 1863 gotówką kwotę 34 137 rbs i miał mieć jeszcze 
dopłacone w dwóch rocznych ratach 100 000 złp. Rostworowscy już nie czeka-
li na czas spłaty obu rat i w czerwcu 1863 opuścili Leśniowolę. Niezbyt długo 
pozostawała ona w rękach Zielińskiego. W 1876 odkupił ją Kazimierz Adelt za 
76 000 rbs, od niego w 1885 Juliusz Kosiński za 33 000 rbs, w 1899 Aleksander 
Kosiński za 38 000 rbs. Był on właścicielem Leśniowoli do 1913, kiedy nabył 
ją od niego Czekanowski, a od 1930 należała do Popiela, który gospodarował 
jeszcze po 1944, gdyż majątek był już zbyt mały, by go objęła reforma rolna. 

W parku leśniowolskim figura Chrystusa 
z niewyjaśnionym napisem Tomasz S.
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Umowa kupna-sprzedaży zawarta w 1862 przez Feliksa z Bronisławem 
Zielińskim miała istotny w swej treści artykuł piąty, w którym było zapisane: 
Ruchomości i meblia, jakie w specyfikacji przez strony ułożonej są pominię-
te, a które nabywcy są wiadome, sprzedający excypuje spod sprzedaży tym 
aktem dokonanej, jak to: meble, cześć oranżerii, czyli kwiatów w niej będą-
cych, wszelkie ruchomości znajdujące się w stajni cugowej i wozowni, trzo-
dę chlewną, drób, osiołki z wózkiem i zaprzęgiem, w niej wszelkie naczynia 
i miedź kuchenna. Nadto sprzedający Feliks Rostworowski zastrzega sobie, 
a nabywca akceptuje warunek bezpłatnego użycia sześciu wozów fornalskich 
pod przewiezienie rzeczy do miejsca nowego mieszkania sprzedającego, który 
koszty tego przeprowadzenia, to jest żywność dla ludzi i koni, sam zaspokoić 
zobowiązuje się. -Z zastrzeżeniem takich to warunków ostatni z Rostworow-
skich, od 220 lat panów na Leśniowoli, dobra swe opuszczał. Artykuł 5 umo-
wy wskazuje na zamiłowania ustępujących właścicieli majątku. Pan domu, 
Feliks, lubował się w koniach i uczuciowo był związany ze stajnią cugową 
i wozownią. Pani domu, Marianna, kochała kwiaty, a dla dzieci najcenniejszy 
był osiołek z wózkiem i zaprzęgiem. Ostatecznie jednak Feliksowie Rostwo-
rowscy nie opuszczali Leśniowoli z pustymi rękoma, skoro ich ewakuacja od-
bywała się na sześciu konnych wozach. Podwody te wędrowały do Kozietuł, 
położonych w ziemi czerskiej, guberni warszawskiej. Był to folwark należący 
do dóbr Załuski. Załuski w 1804 nabył od hrabiów Franciszka i Jana Kantego 
de River Załuskich Jan Nepomucen Małachowski, późniejszy senator-woje-
woda Królestwa Polskiego, rodzony brat Izabeli, babki Feliksa. Kolejnym 
właścicielem od 1835 dóbr Załuski stał się jego syn Władysław. Tenże, były 
bankowiec i podróżnik do Indii, zaangażował Feliksa Rostworowskiego na 
stanowisko dzierżawcy Kozietuł oraz dzierżawcy gorzelni w tych dobrach 
wódkę i okowitę produkującej. Wydaje się, że Feliks, stając się teraz płat-
nym pracownikiem, mającym swego zwierzchnika, sprawował się dobrze, 
a dzierżawa Kozietuł, szczególnie zaś gorzelni, przynosiła mu wystarczające 
dochody dla utrzymania wzrastającej rodziny.

W Kozietułach urodziło się dalszych troje dzieci państwa Rostworow-
skich: Maria, Józefa, Władysław. Z czasu, gdy Feliks był właścicielem ziem-
skim pozostało mu pewne stanowisko natury publicznej, bowiem wiadomo 
jest, że w 1869 był sędzią pokoju w Grójcu, a zatem nominację swą otrzymał 
jeszcze będąc właścicielem Leśniowoli. Rok 1870 stał się momentem zwrot-
nym w życiu Feliksa. 3 marca zmarł właściciel Załusek Władysław Mała-
chowski, siedemdziesiąt lat sobie liczący. Już 25 kwietnia tegoż roku Feliks 
Rostworowski stawił się w Wydziale Hipotecznym miasta Warszawy i zeznał, 
że Zmarły w Warszawie dnia 3 marca 1870 roku Władysław hr. Małachowski 
testamentem własnoręcznym z dnia 15 sierpnia 1869 zapisał stawiającemu 
się na własność z ogółu dóbr tą księgą objętych dobra Kozietuły w dzierża-
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wie stawiającego pozostające, zaś dobra Załuski i Dąbrowkę trzem barciom 
Małachowskim Włodzimierzowi, Gustawowi i Bolesławowi. Donator zapisał 
też 2000 rbs Ludwikowi Górskiemu, synowi Jana i Marii z Łubieńskich, uro-
dzonemu w Woli Pękoszewskiej w 1865, przyszłemu właścicielowi Kozietuł. 
Dyspozycja była taka, aby Górskiemu, gdy dojdzie do lat pełnoletnich, wypła-
cić ową kwotę z wskazaniem, że ma być przez niego wykorzystana na podróż 
po Europie. Górskiemu te 2000 rbs miał wypłacić Feliks Rostworowski. 

Trzej Małachowscy, wnukowie jednego z braci babki Feliksa, na tle za-
pisanych im wspólnie dwóch folwarków nie weszli między sobą w konflikt, 
gdyż, jak się wkrótce okazało, Gustaw w 1878 wstąpił do seminarium duchow-
nego, a Bolesław już w 1872 zmarł. W maju 1870, po otwarciu testamentu, 
bracia Małachowscy mieli jednak spór z kuzynem Rostworowskim. Chodziło 
o trzy sprawy: podziału lasu Bielany (jak się okazało, w części należał do 
folwarku Dąbrówka, w części do Kozietuł), przyznania folwarku Dalbosz-
ka i podziału zadłużenia całości dóbr Załuski w Towarzystwie Kredytowym 

Ziemskim. Ostatecznie oka-
zało się, że Feliksowi przy-
należą się dwa folwarki, ów 
Dalboszek i Urzuty, co razem 
dawało dość pokaźny obszar 
2143 mórg, ale też Kozietuły 
zostały obciążone znaczniej-
szym zadłużeniem dla Towa-
rzystwie Kredytowym Ziem-
skim w kwocie 97 000 rbs. 

Nie wiadomo, kiedy roz-
poczęła się budowa, ale fak-
tem jest, że w Kozietułach 
dla Feliksa Rostworowskiego 
wzniesiony został piękny pa-
łac, mający cechy renesansu 
francuskiego. Przyjmuje się, 
że został on wybudowany 
z początkiem lat siedemdzie-
siątych XIX stulecia, a zatem 
jego budowa musiała się za-
cząć wkrótce po przybyciu 
Feliksa z liczną rodziną do 
Kozietuł, a co ważniejsze 
z pieniędzmi otrzymanymi za 
sprzedaż Leśniowoli. Marze-

Pałac w Kozietułach w Grójeckiem wybudowany 
dla Feliksa Rostworowskiego, 

[fot. M. Głowniak]
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niem dzierżawcy, a później właściciela Kozietuł, mogło być wybudowanie 
porządnego, reprezentacyjnego dworu, gdyż takiego w Leśniowoli nie było 
i Maria z Popielów, żona, mogła nad tym boleć. W każdym razie faktem jest, 
że Feliks Rostworowski jest drugim z rzędu w rodzinie, po Franciszku, sta-
roście żytomierskim, budowniczym istniejącego po dziś dzień pałacu. Dwór 
w Kozietułach został wybudowany w kształcie litery T, część dłuższa była 
parterowa, z ryzalitem w partii centralnej mieszczącym wejście główne. Za-
chodnia cześć budynku kończyła się prostokątem jednopiętrowym. 

Być może, jeszcze w czasie budowy tego pałacu, 6 VII 1870, zmarła, 
chorująca już od dłuższego czasu, Maria, żona Feliksa. Zapewne nie rów-
ne było znaczenie tych dwóch faktów: dość poważnego zadłużenia majątku, 
o którym mówiliśmy poprzednio, i śmierci żony. Niemniej one najprawdopo-
dobniej przesądziły o tym, że Feliks zdecydował się sprzedać Kozietuły. Jego 
teść Paweł Popiel wspominał, że Feliksowi, choć posiadał w Grójeckiem, 
Leśniowolę i Kozietuły, w interesach się nie wiodło. O Kozietułach, leżących 
pod Mogielnicą, Maniusia Korytkowa, w swoim Pamiętniku zapisała, że była 
to miejscowość zapadła wśród lasów, bez dróg możliwych, z domem trochę 
dawny suchodolski przypominającym: parterowym, długim, o dwóch rzędach 
pokoi � niewielki ogród, staw, budynki gospodarcze, dość porządne, o ile 
pamiętam. dom pełen dzieci, bo w ciągu dziewięciu lat, było już ich pięcioro. 
Dzisiejsze Kozietuły to zupełnie inna miejscowość: ciągnąca się wzdłuż szo-
sy rzędowa wieś, którą tworzą nowoczesne, bardzo porządne budynki. Zabu-
dowania folwarczne leżą jakby na uboczu tej wsi. Są znacznie uboższe, ale, 
rzecz ciekawa, góruje wśród nich budynek gorzelni, co prawda z napisem, że 
został wzniesiony w 1916, ale to zapewne na fundamentach tej gorzelni, którą 
ponad 50 lat wcześniej zarządzał Feliks. 

Rostworowscy w Kozietułach czuli się odcięci od świata. Największą 
atrakcją, jeszcze za życia Marianny, były rzadkie i kłopotliwe podróże do 
Kurozwęk, oddalonych o 30 mil. Ale tam, w domu Popielów, w domu ro-
dziców Marii, cała rodzina czuła się najlepiej, gdyż jak zapisała córka, au-
torka Pamiętnika � wszystko dobro nam stamtąd płynęło, tak materialne jak 
i moralne, zwłaszcza to ostatnie!.- Po śmierci Marii Rostworowskiej starsze 
dzieci zostały przewiezione do teściów w Kurozwękach, troje młodszych po-
zostało z Feliksem w Kozietułach. Osamotnienie Feliksa jednak nie trwało 
długo. Emilia i Paweł Popielowie nakłonili Jadwigę, młodszą siostrę Marii, 
by poślubiła wdowca. Do jego kolejnego ślubu doszło 29 XI 1871 w Ku-
rozwękach. Nowa para małżeńska udała się do Kozietuł jedynie po to, by je 
wydzierżawić, natomiast od 1872 wynajęła mieszkanie w Krakowie przy ul. 
Wesołej, w domu Zakaszewskich. Tam też przebywało czworo młodszych 
dzieci Feliksa. Przeniesienie się do Krakowa było na pewno zgodną decy-
zją obojga małżonków. Dla Jadwigi bowiem było to osadzenie się w Galicji, 
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w Krakowie, w mieście, do którego jej rodzice zawsze ściągali na zimę z Ku-
rozwęk, natomiast Feliksowi życie miejskie grodu podwawelskiego bardziej 
odpowiadało od pędzenia czasu w odciętej od świata wsi ziemi czerskiej.

Ostatecznie została podjęta decyzja o całkowitej sprzedaży Kozietuł. 
Sprzedaż majątku, podzielonego na część A i B, została dokonana 20 VI 
1876. Nabywcą części A był Walerian Baczyński, części B Moszek Sołman 
i dwaj dalsi Żydzi. Baczyński już po dwóch latach odsprzedał czy przepisał 
nabyty majątek na Marię z Łubieńskich i Jana Górskich, po których właści-
cielem tych dóbr został ich syn, wspominany już Ludwik Górski. On to z ko-
lei w 1910 odsprzedał Kozietuły Marcinowi Janowi Leszczyńskiemu. Ten zaś 
wybudował wspominaną okazałą gorzelnię. On także na ryzalicie pałacu ko-
zietulskiego umieścił swój herb rodowy Abdank. Dobra te pozostawały w rę-
kach Leszczyńskich do czasu reformy rolnej, gdy w Kozietułach urządzono 
PGR, a w części pałacu zamieszkały rodziny pracowników. Niszczał więc 
pałac jak i jego otoczenie, ale ostatnio przeszedł on w ręce prywatne rodziny 
Kobylińskich.

Wracając do niegdysiejszego właściciela, trzeba przypomnieć, że sprze-
daż Kozietuł przyniosła Feliksowi 136 000 rbs i z tą kwotą w kieszeni za-
mieszkał w Wawelskim Grodzie. W tym czasie do Krakowa przybył także 
Jomcio, brat Feliksa, który otrzymał z Brzumina należne mu po matce pie-
niądze. Obaj bracia, wyzbywszy się majątków, dysponowali dość znacznymi 
zasobami grosiwa. Według kronikarza rodzinnego S. M. Rostworowskiego, 
mieli oni założyć stajnię wyścigową w Krakowie, do której z Wiednia spro-
wadzili wspaniałe pojazdy. Dla podniesienia splendoru tego przedsięwzięcia 
zatrudniali służbę ubieraną w liberie. W ciągu dwóch lat nastąpiło więc znacz-
ne uszczuplenie ich osobistych funduszy, co zadecydowało właśnie o tym, że 
stać ich było tylko na zakup niewielkich majętności. Feliks zapewne na raty, 
jeszcze przed sprzedażą Kozietuł, wiosną 1873 nabył od Antoniego Helcla 
oddaloną o pół mili od Krakowa, mającą przeszło 100 mórg, Górkę Naro-
dową. Nie był to już majątek ziemski, lecz raczej rezydencja podmiejska, 
mająca jeszcze ten plus, iż leżała nieopodal Ruszczy, do której w tym czasie 
sprowadzili się Pawłostwo Popielowie. Kurozwęki bowiem oddali swemu 
najstarszemu synowi Marcinowi. Tak więc Feliks stał się pierwszym Rostwo-
rowskim, który osiadł w Krakowskiem. 

W Górce Narodowej był pałac, bardziej nadający się na to, by nazwać 
go obszernym domem mieszkalnym, pozbawiony jakiegoś stylu godnego 
uwagi. Ale za owym dworem rozciągał się znaczny park, otoczony murem, 
a i zabudowania gospodarcze, stojące blisko dworu, były w stanie wcale nie-
złym � murowane. Z majątku tego, jako leżącego tuż pod Krakowem za rzeką 
Białuchą, można było wyciągnąć spory dochód. Były warunki dla utrzyma-
nia hodowli krów i uprawy czerwonego ziemniaka. Ale Feliks, nie będąc już 
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wielkim ziemianinem, jakoby nie zmienił swego stylu życia. Córka Maniusia 
pisała o nim, że nie należał do tych, co by oszczędności robili: miał szerokie 
serce i hojną rękę, gotów zawsze bliźniemu usłużyć, kosztem swego czasu, 
osoby i nieraz kieszeni toteż honorowych zajęć miał sporo, i to go codziennie 
w mieście zatrzymywało � wiadomo zaś, co to za sobą pociąga..- Córka na 
tych słowach urywa swą charakterystykę ojca, co więcej, rzadko w swym 
Pamiętniku powraca do jego osoby, tak jakby w licznej rodzinie nie odgry-
wał on tak ważkiej roli. A jednak to on był w jakimś stopniu organizatorem 
życia swej rodziny. Zachował się jego list pisany do Stanisława Tomkiewicza 
z podziękowaniem za zgłoszenie mu chłopca do posługi, którego decydował 
się przyjąć, mimo że tenże miał tylko 13 lat. List ten pokazuje, że Feliks 
Rostworowski miał ładne pismo, poprawnie układał zdania, był człowiekiem 
w miarę wykształconym. 

Drugie z kolei małżeństwo Feliksa było mariażem z rozsądku, ponoć nie 
tak szczęśliwym. Ale trwałość związku była zachowana. Wiadomo o tym, 
że gdy cesarz Franciszek Józef w 1880 przybył do Krakowa, oboje państwo 
Rostworowscy uczestniczyli w wydanym z tej okazji balu w Sukiennicach. 
Znowuż w lipcu 1883 Feliks był żywo zaangażowany w przygotowania do 
uroczystości złotego wesela swoich podwójnych teściów Pawłostwa Popie-
lów. Wiadomo, że stawiał olbrzymi namiot w ogrodzie w Ruszczy, bowiem 
na przyjęciu miało do stołu zasiadać 150 osób, które wewnątrz dworku ru-
sieckiego by się nie pomieściły. Oboje Rostworowscy włożyli też niemało 
trudu i funduszów w urządzenie w Krakowie 15 IX 1883 wystawnego wesela 
Maniusi, córki Feliksa z pierwszego małżeństwa. Aż w końcu przyszedł czas 
odejścia. Feliks zmarł w swej rezydencji podmiejskiej w Górce Narodowej 7 
VIII 1885, nie doczekawszy terminu ślubu czwartej swej córki Józefy. Pocho-
wany został na cmentarzu w Zielonkach pod Krakowem. Był człowiekiem 
okresu przełomu, zmieniających się struktur społecznych ziem polskich. Był 
aktywny, gdy chodzi o zdobywanie funduszy, pozbawiony uzdolnień we 
właściwym ich wykorzystaniu. Nie mógł być jedynie człowiekiem powierz-
chownych odczuć, skoro większość jego dzieci w życiu dorosłym okazało tak 
wiele ducha Bożego.
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rowski, Szkice do monografii Rodu z Rostworowa Rostworowskich herbu Nałęcz II dewiza 
�Nil conscire sibi�, t. IV Szkice życiorysów pokolenia XV-go 1811-1907 (spisane z pamięci 
w grudniu 1944 r.), rps (całość wymienionych źródeł w posiadaniu S.J. Rostworowskiego � 
Warszawa); List Feliksa Rostworowskiego do Stanisława Tomkiewicza, Górka 23 XII 1877; 
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List Stefana Mariana Rostworowskiego do Zofii z Rostworowskich hr. Łosiowej, Reims, 26 
XII 1960; BPAN Kraków 1992, k. 231�233.
PUBLIKACJE: Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1869, Warszawa 1869, s. 
62; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1884, 
t. V; Życie i wyjątki z listów matki naszej Emilji z Sołtyków Popielowej dla rodzeństwa i wnu-
ków zebrała Jadwiga z Popielów Rostworowska, Kraków 1925, s. 118 i in.; Pamiętniki Pawła 
Popiela (1807�1892), Kraków 1927, s. 131�132; P. Popiel, Rodzina Popielów herbu Sulima 
z przydomkiem Chościak. Rys historyczny, Kraków 1936, s. 73; Jan Kanty Lubieniecki, Wspo-
mnienia, �Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej�, t. II, Buenos Aires 1964, 
s.173; E.M. Rostworowski, Popioły i korzenie, Kraków 1985, s. 278, 493; Hasło Rostworow-
ski Jan Kanty, PSB t. 32, s.. 202; A. Brzozowicz, Jan Małachowski założyciel miasta Koń-
skie Wielkie, Warszawa 1997, s. 45, 115 (o Władysławie Małachowskim); T. S. Jaroszewski, 
W Baranowski, Po pałacach i dworach Mazowsza przewodnik, Warszawa 1996,. s. 58; Dwory 
i pałace Grójecczyzny, Katalog wystawy fotograficznej: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 
w Warce 6 marca � 6 maja 2007, opr. I. Stefaniak, B. Garbaczewski, Warka 2007, s. 19, A. Z. 
Rola-Stężycki, Gniazda...Pałace i dwory w Grójeckiem, Grójec 2007, s. 46, 52; P. Libicki, M. 
Libicki, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009, s. 165, 192.

MARIA z CHOŚCIAK-POPIELÓW ROSTWOROWSKA (Marianna) herbu Su-
lima, ur. 24 X 1834 w Ruszczy pod Krakowem, najstarsza córka Pawła 
i Emilii z Sołtyków herbu własnego, ziemianka. 

Dzieciństwo spędziła w Ku-
rozwękach, miała być uparta i do 
nauki mało chętna. Wychowywa-
na w domu, zdobyła znajomość ję-
zyka francuskiego i niemieckiego. 
Pierwszą w życiu podróż odbyła 
do Nysy pod Wrocławiem, gdzie 
często bywał jej ojciec. Kolejna 
jej podróż, odbyta pod opieką bab-
ki Anastazji Popielowej, była już 
dalsza, gdyż objęła Belgię i Niem-
cy. Przebywając w Kurozwękach, 
opiekowała się swym licznym 
młodszym rodzeństwem. Jako 
panna bardzo wyładniała, była 
wysportowana, jak twierdził jej oj-
ciec Paweł Popiel, miała do jazdy 
konnej i do tańca naturalne uspo-
sobienie. A także dodawał, że była 
bardzo gorącego serca i żywego 
temperamentu. 8 IX 1858 zawarła 
związek małżeński w Kurozwę-

Marianna z Chościak-Popielów 
Rostworowska (1834-1870) � ziemianka, 
współwłaścicielka Leśniowowi i Kozietuł
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kach z Feliksem Rostworowskim, z którym pięć lat przebywała w Leśniowoli, 
a potem siedem w Kozietułach. Kontrakt ślubny został spisany przed rejen-
tem Gudysz-Sierakowskim w Staszowie. Wynikało z niego, że Paweł i Emilia 
z Sołtyków Popielowie tytułem udziału w majątku swego zięcia przeznaczyli 
córce swojej 15 302,92 rbs, przy czym od razu wypłacili Feliksowi 1500 rbs. 
Kwota ta została zapisana na dobrach leśniowolskich. Później wiano Marianny 
wzrastało, odpowiadając wysokości schedy Elżbiety Rostworowskiej, siostry 
Feliksa. Można więc uznać, że Popielowie �gotowizną�, jak to się wówczas 
mówiło, zapłacili 1500 rbs, reszta już miała wyraz pozagotówkowy i wynikała 
z rozliczeń rodzinnych pomiędzy Popielami i Rostworowskimi. 

Podczas pobytu Marianny w Leśniowoli musiało mieć miejsce jakieś wy-
darzenie ważne. Bowiem jest rzeczą wprost nadzwyczajną, że nieopodal koś-
cioła parafialnego w Worowie, do którego należała Leśniowola, stoi wyniosła 
figura św. Jana Nepomucena, patrona dobrej sławy a na jej postumencie wid-
nieje napis: Pamięci Marii z Popielów Rostworowskiej. Musiała zatem Maria 
coś uczynić za swego życia szczególnie doniosłego, szczególnie ofiarnego, iż 
zachowano tam ją w dobrej pamięci. Nie była to kwestia kolatorstwa kościo-
ła, bo ten był już wystawiony w 1752 przez ks. Gadowskiego. Pomnik ten nie 
powstał chyba też na wieść o jej wczesnej śmierci, bowiem zmarła w innej 
miejscowości, odległej jednak od Worowa. Jest inną rzeczą, że w Grójeckiem 

Figura św. Jana Nepomucena koło kościoła, w Worowie pod Grójcem, parafialnego 
dla Leśniowoli. Na jej postumencie napis: �Pamięci Marii z Popielów Rostworowskiej�. 

Na figurę spogląda Kazimierz Kawałkowski, wierny towarzysz podróży poszukiwawczych 
wiedzy o Rostworowskich.
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istniał wówczas jakiś szczególny kult św. Jana Nepomucena. Na skrzyżowa-
niu dróg w Leśniowoli stoi też spora kapliczka tegoż świętego, lecz napisy na 
niej są zamazane wskutek częstych, dość prymitywnych restauracji. 

Życiu Marii z Feliksem, jak odnotował jej ojciec, towarzyszyły nieraz 
ciężkie okoliczności. Zapewne najtrudniejszy okres związany był z opusz-
czaniem własnego domu w Leśniowoli i przenoszeniem się do Kozietuł na 
płatne już stanowisko zarządcy majątku. Lecz Maria wszystkie te okolicz-
ności umiała znosić z godnością, jako osoba zrównoważona, rozumna, na 
małym poprzestająca. Wiadomo, że 25 VI 1863, a więc w przededniu wy-
jazdu z Leśniowoli, zgłosiła się sama do Wydziału Hipotecznego i zażądała 
wykreślenia z hipoteki jej byłego majątku wszystkich zapisanych na jej dobro 
w księdze wieczystej sum. Decyzja ta bała znamienna, bowiem nie miała już 
na jakie hipoteki swoje wiana przepisać. Jej mąż przestawał być obywatelem 
ziemskim. Były to na pewno decyzje ciężkie, ale w małżeństwie z Feliksem 
była szczęśliwa. Z tego związku przyszło na świat sześcioro dzieci. Maria już 
w 1865 zaczęła ciężko chorować na płuca. Ale jeszcze wtedy jakoś się podra-
towała. Żywiła szczególne nabożeństwo do Serca Jezusowego. Po urodzeniu 
ostatniego syna w marcu 1870 już się z łóżka nie podniosła. Gorączki, poty, 
wybuchy krwi, wszystko wskazywało na bliski koniec � zapisała jej córka Ma-
niusia. Sprowadzono sławnego lekarza Loebethala z Wrocławia, który prze-
pisał picie gorącej krwi. Zarzynano króliki, kury, by zdobyć jak najwięcej 

Tablica poświęcona pamięci Marianny z Popielów Rostworowskiej, 
krypta kościoła w Kurozwękach pod Staszowem.
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krwi. Lecz chora czuła, że koniec się zbliża. Umierała pojednana z Bogiem, 
dziękując za 12 lat szczęśliwego małżeństwa, a ostatnimi jej słowami było: In 
te Domine speravi. Zmarła na gruźlicę 8 VII 1870 w Kozietułach, pochowana 
została na parafialnym cmentarzu w Goszczynie, w ukrytej kaplicy kościoła 
w Kurozwękach pozostała poświęcona jej pamięci tablica.

D.O.M.
MARYANNA z POPIELÓW ROSTWOROWSKA 

Ur. w Krakowie d. 24 października 1834 r., 
zmarła w Kozietułach d. 8 lipca 1870 r.
W krótkim żywocie zostawiła przykład 

cnót wielu, zbudowanie znajomym, 
żal nieutulony Mężowi, Dzieciom i Rodzinie,

którzy korząc się przed niezbadanym wyrokiem Boga
duszę Jej modlitwom wiernych polecają

Może do wyrycia tego napisu przyczynił się sam Paweł Popiel, ojciec 
zmarłej, bowiem to on w swoich Pamiętnikach zapisał: Straciwszy najstar-
szą i niezrównaną moją córkę, Mariannę Rostworowską, która pozostawiła 
sześcioro dzieci i niepocieszonego męża, pragnąłbym dać świadectwo tej wy-
sokiej cnocie, podniesionej przez urok osobisty (s. 186).

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum Państwowe w Górze Kalwarii, Hipoteka w Grójcu sygn. 300; 
Maria z Rostworowskich Korytkowa, Pamiętnik, (maszynopis) s. 5
PUBLIKACJE: Życie i wyjątki z listów matki naszej, op.cit. s. 81, 90�92, 112; Pamiętniki Pawła 
Popiela, op.cit. s. 186; P. Popiel, Rodzina Popielów, op.cit,. s. 73, 129, Katalog zabytków sztu-
ki w Polsce, t. X, Powiat Grójec, opr. I. Galicka i H. Sygietyńska, Warszawa 1971, s. 82.

JADWIGA z CHOŚCIAK-POPIELÓW ROSTWOROWSKA h. Sulima, ur. w 1838 
w Ruszczy, córka Pawła i Emilii z Sołtyków h. własnego, ziemianka, pisar-
ka i działaczka społeczna.

Dzieciństwo spędziła w Kurozwękach pod Staszowem, nauki pobiera-
jąc w domu, gdzie zdobyła umiejętność władania językiem francuskim i nie-
mieckim. W młodości ujawniała uzdolnienia do nauki. W książce Rodzina 
Popielów podane zostało, że ojciec jako człowiek o szerokim poglądzie, żą-
dał od córek wysokiego poziomu umysłowego, oczytania i orientowania się 
w sprawach publicznych i kościelnych (s. 81) Jadwiga spełniała te wymogi 
wychowawcze Pawła Popiela, bowiem, jak sam o niej zapisał, była osobą 
wszechstronnie wykształconą i miała wielkie zdolności do pióra. 

W 1852 Jadwiga odbyła podróż do północnych Włoch. Po ślubie siostry 
Marii zaczęła być przez matkę wyróżniana, z nią jeździła do kurortów w Kry-
nicy i Karlsbadzie. Często przebywała w Krakowie, gdzie obracała się wśród 
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wybitnych ludzi związanych ze środowiskiem �Czasu�. W 1862 ponownie 
odbyła podróż do Włoch. W 1870 opiekowała się w Kozietułach chorą, umie-
rającą siostrą. W lutym 1871 wraz z ojcem wyjechała do Nowogrodu. Podróż 
była interesująca. Popielowie zatrzymali się w Petersburgu, potem dojecha-
li koleją do Pskowa, skąd nocą, w nieznanym kraju, z nieznanym woźnicą, 
końmi dotarli do Nowogrodu. Celem podróży było odwiedzenie brata Pawła, 
ówczesnego biskupa płockiego Wincentego Teofila Popiela, zesłanego przez 
władze carskie w 1869 w drodze represji popowstaniowych do Nowogrodu. 
W Nowogrodzie pan Paweł z córką przebywał trzy tygodnie. Czas ten wy-
korzystywał dla poznania miejscowych stosunków społecznych, zwiedzając 
cerkwie, kościoły, targowiska, wizytując szkoły, sądy, zakłady zdrowotne, np. 
dom dla obłąkanych i inne ośrodki tamtejszej aktywności społecznej. W dro-
dze powrotnej podróż wiodła przez Moskwę, gdzie Popielowie zwiedzili 
Kreml i inne zabytki tego miasta. Zaraz po powrocie do Kurozwęk Paweł 
Popiel mógł odnotować w swym Pamiętniku: Córka moja Jadwiga oddała 
rękę szwagrowi, zacnemu Feliksowi Rostworowskiemu (s. 188).- Nie była to 
decyzja zrodzona z jej woli. Wpłynęła na nią na pewno owa podróż do No-

wogrodu, kreowana w pięknych 
zamiarach odwiedzenia biskupa 
zesłańca. Może i jego słowa, ale 
na pewno w największej mierze 
słowa ojca i podszepty matki 
skłoniły Jadwigę do podjęcia de-
cyzji poślubienia wdowca z sześ-
ciorgiem dzieci � Feliksa, który 
przedmiotem jej uczuć nie był. 

Za namową rodziców, wbrew 
głosowi serca, Jadwiga Popiel 
wzięła 29 XI 1871 w Kurozwę-
kach ślub z Feliksem Rostworow-
skim, by roztoczyć opiekę nad 
dziećmi zmarłej siostry. Z mężem 
miała czworo dzieci, z których 
jedno, Emilia Paula, w wieku 
trzech lat zmarło w 1875 na krupa. 
Czuwała nad pięciorgiem dzieci 
siostry, gdyż Teresa też zmarła 
w wieku panieńskim, i trojgiem 
własnych, dbając o ich rozwój 
duchowy, interesując się tym, ja-
kie nawiązują więzi towarzyskie, 

Jadwiga Rostworowska z Józefą córką siostry
 i swoją córeczką pierworodną  Emilią Paulą, 

która zmarła w 1875 r.
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na jakie chodzą sztuki do teatru, jakie czytają książki i oglądają widowiska. 
Sam Paweł Popiel zapisał o niej, że po zamążpójściu: Była nieraz w ciężkich 
okolicznościach, a zawsze mężną i zrównoważoną, na małym poprzestającą. 
Od 1873 mieszkała w Górce Narodowej pod Krakowem, co zmuszało ją do 
zajmowania się i kuchnią i gospodarstwem. Przybrana córka, Maria z Rostwo-
rowskich Korytkowa, zapisała o niej, że najchętniej by prowadziła życie po-
między kościołem i książką, lecz okoliczności zmuszały ją do wykonywania 
innych powinności. W opinii córki Maniusi miała naturę delikatną i subtel-
ną w najwyższym stopniu!.. musiała podwójnie wszystko odczuwać, a także 
współczuła� jak nikt inny -�toteż się miało uczucie, że jej życie macierzyń-
skie to jedno pasmo krzyżów wszelkiego rodzaju...Związek małżeński zawarła 
w 31 roku życia. Zamążpójście zmuszało ją do opuszczenia domu rodzinnego, 
w jakim panowała wysoka kultura duchowa tak jej odpowiadająca. W nowym 
domu spadły na nią liczne obowiązki, które wypełniała bardzo sumiennie, ale, 
jak wspominał jej syn Jaś, dzieciom żadnej czułości okazać nie potrafiła. Na-
tomiast sprawnie kierowała majątkiem Górki Narodowej, przyczyniając się 
do tego, że płynące z niego dochody starczały na utrzymanie i wychowanie 
dzieci. Po śmierci męża opiekunem jej dzieci był Konstanty Popiel z Czapel 
Wielkich, który godnie wywiązywał się z przyjętych obowiązków.

Jadwiga starała się zjawiać wszędzie tam, gdzie była ku temu potrzeba. 
Gdy zaczęły chorować dzieci Marii Korytowej, dojechała do Suchodołu, by 
pomóc w opiece przybranej córce. W jej opinii była jednak osobą zamkniętą 
w sobie i przebywającą raczej w zaświatach Po śmierci męża w 1885 i rodzi-
ców, do których była ogromnie przywiązana w 1892, około 1895 sprzedała 
Górkę Narodową pp. Buszczyńskim i razem z siostrą Zofią Popielówną za-
mieszkała w Ruszczy. Osobowość Zofii jej odpowiadała, bo była też kobie-
cą działaczką społeczną, prezeską Kongregacji Pań Wiejskich. Buszczyńscy 
Górkę Narodową utracili dopiero w 1954, gdyż bezpośrednio po wojnie była 
obiektem zbyt małym, by mogła być objęta dekretem o reformie rolnej. Ja-
dwiga natomiast, mieszkając już w Ruszczy, miała przeżycia pełne wzruszeń 
w związku z decyzją młodszego swego syna Jasia, który postanowił wstąpić 
do jezuitów. 28 XII 1895 dowiozła go do furty klasztornej w Starej Wsi, jesz-
cze kilkakrotnie go odwiedzała, kiedy odbywał tam nowicjat.. Przeżywała 
też miłe chwile podczas odbytej wspólnie z siostrą Zosią podróży do Włoch 
w 1899. W nawiązaniu do daty ślubu (z rocznym opóźnieniem) w 1902 przy-
brane i własne dzieci oraz wnuczki zorganizowały jej w gronie rodzinnym 
miłą uroczystość niejako jubileuszu 30-lecia. Był to akt wdzięczności za wy-
chowanie, które im wszystkim dała. 

Dnia 7 VI 1903 odbył się w Ruszczy wielki zjazd rodzinny z okazji pry-
micji Jasia. Do tak doniosłego wydarzenia dane jej było doczekać. W Ruszczy 
9 XII 1894 ukończyła największe dzieło swego życia, jakie zaczęła pisać trzy 
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lata wcześniej, 10 X 1891 jeszcze 
w Górce. Uznała, że po mężczy-
znach pozostaje pamięć, natomiast, 
jak twierdziła; życie kobiety cich-
sze i ślad jego prędko mija. Czuła 
się więc zobowiązana przez to, że 
Pan Bóg dał jej matkę świętobliwą, 
uczynić wszystko, aby pamięć jej 
była czczona i pozostała w rodzinie 
jako skarb wielki. Dzieło swe za-
tytułowała Życie i wyjątki z listów 
matki naszej Emilji z Sołtyków Po-
pielowej dla rodzeństwa i wnuków 
zebrała... Jest to rzadkie, chyba na-
wet w literaturze światowej, dzieło 
napisane przez córkę o swej matce. 
Oddaje ono atmosferę duchową, 
w której żyła i zarazem tworzy-
ła Emilia Popielowa, przez swe 
działania skierowane ku mężowi, 
dzieciom, przyjaciołom, sąsiadom, 
a także ku Bogu. Całość tej książ-
ki, zbudowanej z różnych wątków, 

które nasuwają bardzo licznie cytowane listy francuskie i polskie pani Emi-
lii, daje obraz struktury duchowej matki autorki, zarówno w odniesieniach 
wobec ludzi jak i wobec Boga. Istniała jeszcze jedna praca wdowy po Felik-
sie, bowiem Zofia Wesslowa wspominała, że czytała ciekawą książkę Życie 
Hermana Kohena, Żyda nawróconego, który wstąpił do karmelitów bosych, 
autorką jej miała być stryjenka Jadwiga Rostworowska. I rzeczywiście tak 
było, książkę tę w 1898 z francuskiego przełożyła Jadwiga, choć wydawca 
podawał, że tłumaczką była Emilia Rostworowska.

W ostatnich latach życia Jadwiga, wyzwolona już z obowiązków macie-
rzyńskich i gospodarczych, rzuciła się wir pracy społecznej. Siły swe zwią-
zała ze Stowarzyszeniem Matek Chrześcijańskich, działającym w Krakowie. 
W 1902 stała się współzałożycielką Związku Niewiast Katolickich (przekształ-
conego po 25 latach w Katolicki Związek Polek); była redaktorką wydawane-
go przezeń pisma �Niewiasta Katolicka�. Związek, którego pierwszą prezeską 
została Jadwiga, zakładał tanie kuchnie dla robotników. Pierwszą z nich przy 
ul. Długiej w Krakowie założyła i prowadziła Jadwiga. Współpracowała także 
z �Czasem�, �Przeglądem Polskim� i �Przeglądem Powszechnym�, pismami 
o orientacji zachowawczej i katolickiej. W latach 1901�1905 opublikowała 

Jadwiga z Chościak-Popielów Rostworowska 
(1838-1905) � ziemianka, pisarka, 

na zdjęciu czytająca książkę, 
gdyż najchętniej prowadziła życie 
�pomiędzy książką a kościołem�.
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trzy prace, z których pierwsza, Kilka słów o kwestii kobiecej (1901), była od-
bitką z �Przeglądu Polskiego�, druga, Czy są nowe dla kobiet zadania (1902) 
pochodziła z drukarni �Czasu� i wreszcie trzecia, zgodnie ze swym tytułem, 
stanowiła Siedem odczytów o wychowaniu wypowiedzianych z okazji dziesię-
ciolecia Stowarzyszenia Matek Chrześcijańskich w Krakowie (1905). 

Autorka swoje poglądy prezentowała z pozycji chrześcijańskich i natu-
ralnie konserwatywnych, zgodnie z profilem pism, których łamy wspierała 
swoim piórem. Uwaga jej koncentrowała się wokół tego, co ówcześnie nazy-
wano kwestią kobiecą. W drugiej z broszur tego cyklu stwierdziła, że istnie-
je zasada od początku do końca w społeczeństwie niezmieniona: stanowisko 
kobiety w rodzinie i w domu, które jest rodziny widocznym symbolem. W sło-
wach tych dała wyraz ofiarnemu macierzyństwu, temu, co najbardziej ceniła 
w swej matce i temu, czemu sama poświeciła swe dorosłe życie. W toku 
swych rozważań piętnowała nienawiść klasową, która, jej zdaniem, stawała 
się przyczyną zaburzeń społecznych i głoszenia nieuzasadnionych teorii po-
stępu. Głównym jednak przedmiotem jej zainteresowania była sytuacja ko-
biet na tle narastającego problemu konieczności podejmowania przez nie pra-
cy zawodowej. Była zdania, że istnieją dwa rodzaje zatrudnienia: praca wolna 
i przymusowa. Twierdziła, że wśród kobiet rozpowszechnia się aktualnie pra-
ca przymusowa. Najczęściej występuje ona w formie zajęć biurowych, które 
choć nie są uciążliwe, niemniej jednak odciągają kobietę od męża i dzieci. 
Autorka zakładała, że w związku z podniesieniem się poziomu wykształcenia 
kobiet, pogodzenie się z pewnymi typami ich zatrudnienia staje się dla nich 
koniecznością życiową. Rozpatrywała zawody, jakie, jej zdaniem, mogłyby 
kobietom najbardziej odpowiadać: a więc zamieszkałym na wsi � ogrodni-
ctwo, nauczycielstwo, mającym zaś wyższe wykształcenie: ginekologia, pra-
ca lekarza specjalisty od chorób dziecięcych, udzielanie porad prawnych. Za-
lecała kobietom podejmowania działalności społecznej na terenie wsi i to na 
polu pracy oświatowej i higienicznej. Pisząc o kobietach, które ze względów 
finansowych zmuszone są w miastach podejmować pracę robotnic, zachęcała 
je, aby skupiały się w związkach zawodowych, jakie winny zapewniać im 
ochronę prawną i w razie potrzeby pomoc materialną.Jej publicystyka odbija-
ła się dość szerokim echem, czego potwierdzenie znajdujemy w liście Teresy 
Rostworowskiej, wdowy po Stanisławie, która donosiła swej teściowej: Stry-
jenka bardzo wiele teraz pisuje, a wszystkie gazety podnoszą jej męski i piękny 
styl, a ostatni jej artykuł �W kwestii kobiecej�, który wyszedł w �Przeglądzie 
Powszechnym�, zrobił tu wielkie wrażenie. Teresa też wychwalała jej działal-
ność społeczną, bo sama zapisała się do Stowarzyszenia Kobiet Katolickich, 
na czele którego stała stryjenka Jadwiga. O stowarzyszeniu tym mówiła, że 
są to feministki, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo chcą przeciwdziałać 
rozpowszechniającemu się złu. 
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Jadwiga w tym czasie (1902) opublikowała jako odbitkę z �Czasu� broszurę 
zatytułowaną O. Karol Antoniewicz. Podpisała ją jedynie inicjałami J.R. Była to 
publikacja przypominająca Ormianina, ks. Antoniewicza. w pięćdziesięciolecie 
jego śmierci. Owdowiały, po śmierci swej żony wstąpił do jezuitów i okazał się 
uzdolnionym kaznodzieją. Dla autorki była to postać bliska, bowiem podczas 
rzezi galicyjskiej z 1846 był on kierowany do miejsc o największym zaognie-
niu nienawiści i wygłaszał sam, z narażeniem życia, kazania uspokajające na-
stroje chłopów. W 1850, po straszliwym pożarze Krakowa, wspólnie z Pawłem 
Popielem prowadził akcję podnoszącą na duchu mieszkańców i wzywał ich do 
odbudowy miasta. Duchowny ten zmarł 14 X 1852, zarażony tyfusem. 

Jeśli się weźmie pod uwagę, że początek XX wieku na ziemiach polskich 
to nie jest jeszcze czas rozwiniętego piśmiennictwa kobiet, to trzeba przyznać, 
że rola Jadwigi z Chościak-Popielów Rostworowskiej jest tu prekursorska. Co 
więcej, przez odnotowanie daty ukończenia swego dzieła poświęconego matce 
i oznaczenie jej na rok 1894, staje się ona czwartą po Janie Wiktorynie, Janie 
Nepomucenie i Janie Nałęcz Rostworowskim inicjatorką piśmiennictwa wśród 
Rostworowskich, ale pierwszą wśród kobiet. A ujawnione przez nią uzdolnie-
nia literackie nie przeminęły, gdyż odezwały się w ogromnym dorobku pisar-
skim jej syna o. Jana Rostworowskiego SJ, w mniejszym u pozostałych jej 
dzieci Natalii i Kazimierza, ale ogromnym odzewem uzdolnień pisarskich u jej 
prawnuków Kity i Nika. Jej spuścizna pisarska mogłaby być znacznie większa, 
lecz dokonała ona swoistego harakiri, niszcząc którejś nocy poprzedzającej jej 
śmierć swe notatki, pamiętniki i zaczęte prace. Przy dziele tego palenia ręko-
pisów w piecu zastała ją jej siostra Zosia, która nic już uchronić nie zdołała. 
Jak zapisała Maria Korytkowa, zniszczyła dorobek swego pióra i krzyżowych 
doświadczeń. Doświadczenia te mogły się odnosić do minionych czasów jej 
współżycia małżeńskiego, może prowadziła pamiętnik � dziennik, który mógł 
rzucać ujemne światło na osoby, z którymi jej życie zostało związane. Zmarła 
19 I 1905 w Ruszczy, po niemal rocznym okresie osłabienia (skleroza), a tajem-
nice jej duszy � jak zapisała Maria Korytkowa � i drogi jej cierpień nieznane 
pozostaną na zawsze. W Ruszczy pozostał poświęcony jej pamięci nagrobek:

D.O.M.
HEDVIGIS � PAULI et AEMILIAE CHOŚCIAK-POPIEL filia

Parentum voluntati obsequuta FELICI ROSTWOROWSKI, 
post MARIAM Sororem altera coniux � virilis plane ingenii �

amplissimi pectoris Egregias dotes prolis educanda officio
applicuit � humili arduo crucem perpessa durissimam

sub cruce humilior � in dies Deoque coniunctior ad
crucis praemia evolavit.

XIX Cal. Jan. A.D. MCMV � Annos nata LXVI
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(Bogu Najlepszemu i Najwyższemu 
� Jadwiga córka Pawła i Emilii Chościak-Popiel, rodziców woli posłuszna, 

po siostrze Marii druga żona Feliksa Rostworowskiego, 
umysłu męskiego pełna, przebogatego serca, 

cnoty swe połączyła z dziełem wychowania potomstwa, 
gorącą pokorą, znosząc ciężki krzyż jeszcze pokorniejsza, 

uszła po nagrodę krzyża do Boga, 
zmarła 19 stycznia Roku Pańskiego 1905, mając 66 lat).

Bibliografia: Życie ojca Hieronima Kohena w Zakonie Augustyna Marii od Naj-
świętszego Sakramentu karmelity, przekład z francuskiego Emilia Rostworowska, 
Kraków 1898; Kilka słów o kwestii kobiecej, odb. z �Przeglądu Polskiego�, Kraków 
1901; Czy są nowe dla kobiet zadania, odb. z �Czasu�, Kraków 1902; O. Karol An-
tonowicz przez J.R., druk. �Czasu�, Kraków 1902; Wykłady o wychowaniu, T. L Za-
kład Kórnicki, �Przegląd Powszechny� 1903, T. 80, s. 419-423 (rec.); Siedem odczy-
tów o wychowaniu wypowiedzianych z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia Matek 
Chrześcijańskich w Krakowie, Kraków 1905; Życie i wyjątki z listów matki naszej 
Emilji z Sołtyków Popielowej dla rodzeństwa i wnuków zebrała.., Kraków 1925.

ŹRÓDŁA:
PUBLIKACJE: Pamiętnik Pawła Popiela, op.cit., s. 186, 188;J. Rostworowska Życie i wyjątki 
z listów matki naszej, op.cit., s.83�84, 92;P. Popiel, Rodzina Popielów, op.cit., s. 73, 81, 128
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum Związku Rodziny Rostworowskich � Listy: Teresy Rostwo-
rowskiej do Marii Rostworowskiej, Kraków 1902, Zofii Wesslowej do matki, Wiesbaden, 25 
III 1910; Maria z Rostworowskich Korytkowa, Pamiętnik (maszynopis) s. 16, 32, 36-37,40, 
48�50 i in.; O. Jan Rostworowski SJ, Wspomnienia z mojego życia, mps s. 3 i nast.; List S. 
M. Rostworowskiego do Z. z Rostworowskich hr. Łosiowej, Reims, 26 XII 1960,s. 7; List 
Jadwigi Rostworowskiej do Stanisława Tomkiewicza z 16 V brw z Górki, Korespondencja 
Stanisława Tomkiewicza, BPAN Kraków, 1992, k. 229�230.
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ROZDZIAŁ XXXI

POKOLENIE XV–XVI ROSTWOROWSKICH

DZIECI FELIKSA I MARII Z CHOŚCIAK-POPIELÓW

Pokolenie XV

ZOFIA, ur. 29 V 1859 w Leśniowoli, zakonnica magdalenka pod imieniem 
Emilia.

Pierwsze 11 lat swego życia spędziła u boku matki, wpierw w Leśniowoli, 
potem w Kozietułach. W związku z chorobą matki jej wychowaniem zajmo-
wała się głównie francuska nauczycielka, panna Favre. Gdy jej matka zmarła 
Zofia wraz z siostrą Teresą (1860�1873) wyjechała do dziadków Popielów do 
Kurozwęk. W latach 1871�1872 pobierała, również wspólnie z Teresą, nauki 
u urszulanek w Poznaniu. Później zamieszkała w Górce Narodowej pod Kra-
kowem, opiekowała się młodszym rodzeństwem, a gdy siostra Maria wyszła 
za mąż, to nawet i jej dziećmi. Była czynna społecznie na niwie katolickiej, 
m.in. pełniąc funkcję prezydentki Sodalicji Pań Krakowskich. Drugim polem 
jej działalności było Krakowskie Towarzystwo Dobroczynności. Gdy w 1880 
w Krakowie w Sukiennicach odbywał się wielki bal z okazji przybycia cesa-
rza Franciszka Józefa, Feliks i Jadwiga tylko ją, jako najstarszą córkę, na tę 
wspaniałą rewię osób i strojów ze sobą zabrali. W tradycji rodzinnej zacho-
wało się wspomnienie, że Zosia była osobą prześliczną, inteligentną i wesołą. 
W 1885 i 1886 w domu Rostworowskich odbywały się konkury Antoniego 
Horodyskiego z Kryłowa, któremu Zosia się podobała, ale ponoć za namową 
rodziców zdecydował się on poślubić młodszą siostrę Józię. 

Zosia wraz ze swą siostrą Marią uczestniczyła w kilku wystawnych ba-
lach w Krakowie. W tradycji rodzinnej zachowała się opowieść o tym, że 
podczas któregoś z nich pan Andrzej Potocki z Krzeszowic, późniejszy od 
1902 namiestnik Galicji, zamordowany przez studenta ukraińskiego Myro-
sława Siczyńskiego, będąc, jak to się mówiło wówczas, podochoconym, po-
noć w tańcu pocałował Zosię w ramię. Być może ona się poskarżyła komuś, 
być może dostrzegły to obserwujące tańczących przez lorgnon siedzące na 
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kanapach matrony, w każdym razie wydarzenie to nabrało rozgłosu. Dziadek 
Paweł Popiel zwołał areopag rodziny, podczas którego stwierdził, że Zosia 
jest nieodwracalnie skompromitowana i Potocki musi swoje zapomnienie na-
prawić i oświadczyć się. Jak zapisała jej bratanica Zofia z Rostworowskich 
hr. Łosiowa: Ponieważ było wiadomo, że ani się w Zosi nie kochał, ani też Po-
toccy nie zgodziliby się na mariaż z ubogą panną, dostanie kosza, zaś Zosi nie 
pozostało nic innego na świecie, jak tylko klasztor. Koncepcja ta, której auto-
rem miał być apodyktyczny dziadek Popiel, została zrealizowana. Popielowie 
umówili się z Potockimi, hr. Andrzej oświadczył się, otrzymał kosza, a Zosia 
już w 1888 została postulantką w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia na 
Żytniej w Warszawie. Jeszcze tego roku dostała zezwolenie na wyjazd do Su-
chodołu pod Husiatynem na Podolu, gdzie jej młodsza siostra Maria borykała 
się z ciężką, niemal śmiertelną chorobą swoich dwojga dzieci, a w sierpniu 
1891 była także po raz ostatni w Rybnej. Wstąpienie Zosi do klasztoru było 
wielkim wydarzeniem rodzinnym. Jadwiga Rostworowska zapisała, że obra-
ła sobie ona cząstkę, którą matka nie dla niej może, ale dla jednej z córek 
przewidywała i pragnęła. Jest tu mowa o Emilii Popielowej, babce Zosi. Da-
lej Jadwiga zapisała: Od dziadków, aż do najmłodszych z rodzeństwa, wszyscy 
ciężko tę ofiarę przeboleli, a jednak Panu Bogu nie dość jej było.- Zagadkowe 
to zdania. Z jednej strony świadczą, że nawet dla dziadków, w tym dla Pawła 
Popiela, decyzja o posłaniu Zosi do klasztoru nie była łatwa. Natomiast ta 
druga część zdania o �ofierze� jakby zapowiada wczesną śmierć Zosi. Spra-
wa powołania Zosi znajduje również odzwierciedlenie w notatkach czynio-
nych w książce do nabożeństwa przez Helenę Rostworowską. Pod datą 30 
IV 1887 zapisała ona, że Zofia Rostworowska postanowiła być zakonnicą. 
A zatem może nie tylko decyzje dziadka Pawła Popiela, ale fakt nieudanych 
dla niej konkurów Horodyskiego zadecydował o wstąpieniu do zakonu.

Zosia okresowo wyjechała za granicę, bowiem siostry magdalenki dopie-
ro budowały z fundacji ks. Aleksandra Lubomirskiego swój rozległy klasz-
tor w Łagiewnikach. Nowicjat odbywała w Laval, w północnej Francji. Tam 
rozpoczęła się choroba, która z małymi przerwami towarzyszyła jej do końca 
życia. Gdy powróciła do kraju, przebywała w Łagiewnikach pod Krakowem. 
Matka przełożona doceniła jej zdolności i niezwykle silny charakter i wkrót-
ce powierzyła jej funkcję mistrzyni nowicjuszek. W 1891 przeszła ciężką 
operację, która jednakże nie poprawiła w pełni jej zdrowia. W 1896 nastą-
piła recydywa choroby. W dniu 3 IX 1897 zrobiono jej ponownie operację, 
lecz ta nie okazała się skuteczna. Zosia zmarła 24 XII 1898 w Józefowie pod 
Krakowem. Pochowana została w Łagiewnikach na miejscowym cmentarzy-
ku klasztornym. W zakonie Zosia przyjęła imię Emilia, a zatem zachowała 
więź duchową ze swą, nosząca to imię, babką. Wskazane jej w tak wyjąt-
kowych okolicznościach powołanie zakonne okazało się właściwą drogą jej 

Rostworowski-Monografia tom2.ind251   251Rostworowski-Monografia tom2.ind251   251 2013-03-20   15:06:182013-03-20   15:06:18



~ 252 ~

życia. Umierała na raka, w bardzo wielkich męczarniach. Ale wzywała Boga: 
Jeszcze więcej cierpieć, jeszcze więcej. Ofiarowała swe bóle za pokutnice 
i za nowicjat. Zmarła in odore sanctitatis, pozostawiając świetlaną pamięć 
w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: M. z Rostworowskich Korytkowa, Pamiętnik (maszynopis), s. 6, 16, 29, 
30, 36, 40; Notatki z książki do nabożeństwa Heleny Rostworowskiej; List S. M. Rostwo-
rowskiego do Z. z Rostworowskich hr. Łosiowej, op.cit., s. 12; Relacja Zofii z Rostworow-
skich hr. Łosiowej ze stycznia 1961
PUBLIKACJE: Rostworowska z Popielów J., Życie i wyjątki z listów matki naszej, Warszawa 
1925, s. 135; Pamiętnik Nuny,[w:] ks. J. Rostworowski SJ, Kartki z życia Heleny Korytkowej. 
Siostry Marii Andrzei wizytki, Veritas, Londyn 1970, s. 28-29; T. Kargol, Rola ziemianek 
w powstaniu oraz działalności instytucji opieki społecznej i dobroczynności publicznej Lub-
lina, Warszawy i Krakowa, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie III, Panie z dworów i pała-
ców, red. H. Łaszkiewicz, t. 2. Lublin 2007: 172. 

MICHAŁ, ur. 7 X 1862 w Leśniowoli, wojskowy i ziemianin.

Był młodzieńcem przystojnym i postawnym. Od 1872 został umieszczo-
ny w konwikcie Ojców Jezuitów w Tarnopolu, gdzie uczęszczał do gimna-
zjum. Następnie poszedł do szkoły wojskowej, a stamtąd do służby liniowej 
w pułku. Kiedy w 1878 Austro-Węgry przejęły mandat administracji nad 
Bośnią i Hercegowiną, odtąd stacjonowały tam okupacyjne wojska austrio-
węgierskie. Do udziału w tych formacjach właśnie został skierowany pułk, 
w którym służył Michał. Przez swego kolegę z wojska, Jana Radomyskiego, 
poznał jego siostrę Marię, posażną pannę, z którą się ożenił. 3 IX 1892 nabyła 
ona majątek Ostrów Szlachecki w miejscowości odległej o 9 km od Bochni 
i 2 km od Gawłowa, gdzie Rostworowscy się osiedlili. W Gawłowie ówcześ-
nie był zbór protestancki i cmentarz ewangelicki dla miejscowych kolonistów 
niemieckich, po 1945 całkowicie przez ewangelików opuszczony. Parafia na-
tomiast znajdowała się w odległej o 7 km Rzezawie. Oboje małżonkowie 
byli bardzo religijni i zadbali o to, by mieszkańcy Ostrowa Szlacheckiego 
mogli na miejscu uczestniczyć w obrzędach religijnych. Wznieśli więc na 
terenie parku dworskiego kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. 
Michał Rostworowski, jako wychowanek ojców jezuitów, nawiązał kontakt 
z Towarzystwem Jezusowym w Krakowie. Do Ostrowa Szlacheckiego po-
częli dojeżdżać ojcowie, by odprawiać Mszę św. Michał, gorliwy katolik, był 
aktywnym członkiem Sodalicji Mariańskiej. Małżeństwo jego i Marii było 
szczęśliwe i złączone żywą więzią miłości, niestety, nie dopisywało zdrowie, 
co także przesądziło o tym, że ich związek był bezdzietny.

Atmosfera domu w Ostrowie była bardzo sympatyczna. Rostworowscy 
gościli często członków swojej rodziny. Nawet organizowali polowania. Pań-
stwo domu znani byli z ofiarności na cele dobroczynne. Siostrzenica Hele-
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na Korytko (Nuna), zakonnica, zapi-
sała o wuju Michale: Budował mnie 
ogromnie, zwłaszcza pod koniec życia 
całkowitym opanowaniem żywości 
charakteru, niezwykłą pobożnością 
i cichością. Na nim znać było triumf 
łaski i moc działania Najśw. Sakra-
mentu. Michał długo chorował, dziel-
nie znosząc swoje cierpienia. Zmarł 
w Ostrowie Szlacheckim 20 VII 1918, 
nie doczekawszy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Na jego obraz-
ku pośmiertnym napisano: A ścieżka 
sprawiedliwych jako jasna światłość 
wschodzi i rośnie aż do doskonałego 
dnia� (Przyp. 4, 18). Pochowany zo-
stał na cmentarzu w Rzazewie. 

Pałac Rostworowskich został 
spalony podczas okupacji niemie-
ckiej. Miejsce, w którym się znaj-
dował, znaczą jedynie ślady funda-
mentów domu. Park również stał się 
tylko kępą zmierzwionych drzew. 

Pozostały niektóre zabudowania go-
spodarcze, m.in. dawna chlewnia, 

Michał Rostworowski (1862-1918) 
� wojskowy i ziemianin, współwłaściciel 

majątku Ostrów Szlachecki pow. Bochnią.

Jedyny zachowany stary budynek gospodarczy w Ostrowie Szlacheckim, 
[fot. S. J. Rostworowski]
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z tym, że w czasie okupacji Niemcy dobudowali tam ogromną oborę. Obec-
nie całość robi bardzo chaotyczne wrażenie. Przejście z dawnej gospodarki 
pegeerowskiej do stworzenia intensywnego zakładu produkcji rolnej jeszcze 
nie nastąpiło.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: M. z Rostrworowskich Korytkowa, Pamiętnik (maszynopis), s 16, 34; 
List S. M. Rostworowskiego do Z. z Rostworowskich hr. Łosiowej, s.12;, Małgorzata Ko-
złowska, Historia kaplicy w Ostrowie Szalcheckim, mps w posiad. S. J. Rostworowskiego; 
list Jerzego Marszałkowicza do Ludwika Rostworowskiego, Wrocław, 29 IV 1978.
PUBLIKACJE: Pamiętnik Nuny, [w:] Ks. J. Rostworowski TJ, Kartki z życia, op.cit., s. 56.

MARIA z RADOMYSKICH ROSTWOROWSKA h. Rawicz, córka Jana i Zofii 
z Marszałkowiczów h. Zadora, ziemianka, żona Michała.

Jej dziadkiem był Andrzej Bonawentura Radomyski z Radomyśla, dzie-
dzic dóbr Jankowa w obwodzie bocheńskim, żonaty z Józefą z Potockich, 
córką Adama, wojskiego sądeckiego. Uzyskał on potwierdzenie szlachectwa 
przed Wydziałem Krajowym Królestwa Galicji i Lodomerii oraz Wielkiego 
Księstwa Krakowskiego. Maria była osobą kulturalną i zamożną, w młodych 
latach, około 1890, osieroconą przez rodziców. Mieszkała ze swym bratem 
Janem w Mediolanie. Poznała Michała Rostworowskiego i postanowiła zwią-
zać się z nim węzłem małżeńskim oraz osiedlić się na ziemiach polskich. Jej 
brat rozesłał faire-part tej treści: Jan Rawicz Radomyski ma zaszczyt zawiado-
mić krewnych i przyjaciół o małżeństwie swojej siostry Maryi z hr. Michałem 
Rostworowskim. Ślub odbędzie się w Rzymie 24 listopada. Rzym w listopadzie 
1892. Hotel Laurati.- Podobne faire-part rozsyłał hr. Michał Rostworowski, 
podając swój adres w Krakowie, przy ul. Św. Jana 20. 

Maria była spadkobierczynią połowy majątku Łukowica w pow. lima-
nowskim, niemniej jej mąż wyszukał śliczną siedzibę w Ostrowie Szlache-
ckim pod Bochnią, którą nabyła. Swego udziału w Łukowicy zamierzała się 
pozbyć. 20 XI 1910 w Nowym Sączu został spisany akt notarialny na mocy 
którego Maria z Radomyskich hr. Rostworowska odsprzedawała za 120 000 
koron przysługującą jej tytułem spadku część dóbr Łukowica i Tarnowa 
swemu bratu Janowi Radomyskiemu, zamieszkałemu w Mediolanie. Akt 
ten przewidywał, że w razie niespłacenia całości należnej kwoty, brat od po-
zostałej części miał siostrze wypłacać corocznie 5% należnej wartości. Gdy 
Maria owdowiała w 1918, nie zerwała stosunków z rodziną Rostworowskich. 
Przeciwnie,, jeszcze przed powstaniem Związku Rodzinnego w 1922 odpo-
wiedziała na apel kilku krewnych i była jedną ze współfundatorek sali im. 
Henryka Sienkiewicza, wyposażonej z funduszy Rostworowskich na nowo 
powstałym Uniwersytecie w Lublinie. Wierna woli męża, jak i sama pragną-
ca wzniesienia w Ostrowie Szlacheckim świątyni odpowiadającej potrzebom 
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wiernych, w 1920 zapisała 15 mórg ziemi pod budowę nowego kościoła. Zie-
mię tę powierzyła parafii w Rzezawie. 

Realizowała także inne postanowienia uzgodnione z mężem jeszcze za 
jego życia. Z dóbr Ostrów Szlachecki, w skład których wchodziły także fol-
warki Zatoka, Zatoka Mała i Ostrów Borek, chciała uczynić fundację na rzecz 
Związku Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej, prowadzonego przez 
ks. Mieczysława Kuznowicza SJ. Dobra te wynosiły ponad 600 mórg. Jej 
wniosek o przeprowadzenie tej darowizny został z datą 9 VI 1922 odrzucony 
przez Sąd Powiatowy w Bochni, z uzasadnieniem, że darowizna może wyno-
sić jedynie 10% obszaru majątku, tj. 60 mórg, pozostała część musi być za-
chowana dla realizacji celów reformy rolnej. Postanowienie to zapewne było 
uzasadnione obawą, że pod pozorem darowizny właścicielka chce uniknąć 
następstw prawnych ustawy o reformie rolnej z 1919. Rostworowska nie zała-
mała się tą decyzją i wystąpiła do Głównej Komisji Ziemskiej, z której z datą 
1 II 1923 otrzymała zgodę na dokonanie darowizny. Objęła ona ostatecznie 
623 morgi, to jest dobra Ostrów Szlachecki i Zatokę Małą. Pozostałe folwar-
ki prawdopodobnie przeszły na cele reformy rolnej. Akt notarialny, spisany 
12 VI 1923 w Krakowie w biurze dr. Tadeusza Starzewskiego, poświadczał 

Maria z Radomyskich Rostworowska (+ 1938) � w otoczeniu działaczy 
Związku Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej, pierwszy z prawej zapewne siedzi 

założyciel Związku ks. Mieczysław Kuznowicz SJ.
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przekazanie tych dóbr Związkowi Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysło-
wej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, którego opiekunem był ks. Mie-
czysław Kuznowicz SJ ze Zgromadzenia Ojców Jezuitów w Krakowie, adres 
Mały Rynek 8. Akt ten wymieniał wszystkie kwoty, jakie obciążały hipotekę 
majątku. Część ich jednakże stanowiła pożyczki zaciągnięte na poczet dóbr 
ostrowskich jeszcze przed ich nabyciem przez Rostworowską. Były to po-
życzki z Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego zaciągnięte 
w 1884 i 1891 na łączną kwotę 72 800 koron, obecnie złotych, które w 1923 
miały już tylko charakter nominalny. Ale istniały też pożyczki zaciągnięte 
przez samą Rostworowską, jak np. na kwotę 26 000 koron (złotych), podjętą 
w 1902 również z Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego oraz 
na kwotę 20 000 koron (złotych) pobraną w 1915 z Galicyjskiego Wojennego 
Zakładu Kredytowego. W każdym razie wszystkie to obciążenia hipoteczne 
przechodziły na obdarowanego. 

Wymieniany akt notarialny bardzo wyraźnie określał cele, jakim winna 
służyć dokonana darowizna. A zatem miała ona obdarowanemu Związkowi 
służyć dla realizacji jego celów statutowych, tj. wyrobienia i wychowania 
swych członków pod względem religijnym, umysłowym, fizycznym i zawodo-
wym, tudzież pielęgnowania wśród nich ducha obywatelskiego i narodowego, 
a w szczególności urządzania zawodowych kursów, zakładania i utrzymywa-
nia szkół dla przemysłu rękodzielniczego, rolniczego, ogrodniczo-warzywne-
go i piwowarskiego, handlu nasion oraz przemysłów wiejskich -� słowem, by 
przez tę darowiznę ułatwić wyuczenie jak największej liczby przyszłych poży-
tecznych obywateli polskich i dostarczyć Państwu Polskiemu tysięcy wycho-
wanych i ukwalifikowanych pracowników rolnych i przemysłowych. Dawczy-
ni zastrzegała sobie, że darowizna nie może być wysprzedana bez zezwolenia 
Księcia Biskupa Krakowskiego i Prowincjała Zgromadzenia OO Jezuitów, 
a jeżeliby warunek ten nie był dopełniony, to majątek musi być zwrócony jej 
spadkobiercom. Gdyby zaś obdarowany Związek przestał istnieć, to mają-
tek przechodzi na własność Księcia Biskupa Krakowskiego, choć może też 
być przekazany stowarzyszeniu o celach statutowych podobnych do tych, 
jakie miał Związek Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej. Wszelkie 
zakłady tworzone przez Związek po wsze czasy winny nosić imię Michała 
Rostworowskiego. Do zakładów Związku w pierwszym rządzie winny być 
przyjmowane dzieci inwalidów wojennych i wychodźców, w dalszej kolejno-
ści dzieci oficjalistów zatrudnionych w majątkach Rostworowskich i Popie-
lów, wreszcie dzieci mieszkańców powiatu bocheńskiego i limanowskiego. 
Związek winien w ciągu 10 lat od czasu otrzymania wymienionych w akcie 
posiadłości doprowadzić do budowy kościoła w Ostrowie Szlacheckim na 
przeznaczonej na ten cel parceli, przy czym dodatkowo 2 morgi wyłączo-
ne zostały na założenie cmentarza i 3 morgi na postawienie budynków dla 
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służby kościelnej. Kuratorami tej fundacji Maria Rostworowska czyniła swe-
go szwagra Władysława Rostworowskiego, kuzyna męża Michała Popiela 
i Władysława Siemieńskiego. W razie śmierci któregoś z kuratorów, dwaj 
pozostali mogli kooptować trzeciego spośród członków rodziny Rostworow-
skich lub Popielów, którego kandydatura wymagała jednak zatwierdzenia 
przez Księcia Biskupa Krakowskiego i Prowincjała Zgromadzenia OO. Je-
zuitów. Wymieniony akt sygnowała donatorka, podpisująca się zawsze Ma-
ria z Radomyskich hr. Rostworowska oraz ks. Mieczysław Kuznowicz SJ, 
a dalej prezes Związku Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej Wacław 
Anczyc i jego sekretarz Władysław Żelazowski oraz notariusz. Cały akt był 
wyrazem zdecydowanie patriotycznego i narodowego stanowiska donatorki, 
która pragnęła, by prowadzony przez jezuitów zakład wychowawczy w Os-
trowie Szlacheckim przygotowywał młodzież o formacji religijnej, nastawie-
niu narodowym i obywatelskim.

Postanowienia Marii Rostworowskiej nacechowane były również pew-
nym patriotyzmem lokalnym, czego wyrazem było przyznawanie pierw-
szeństwa w przyjmowaniu kandydatów do zakładów dzieciom oficjalistów 
majątków rodzinnych lub rodzin zamieszkałych w powiatach bocheńskim 
i limanowskim, gdzie znajdowały się jej dobra. Istotnym zaleceniem było to, 
by wszystkie tworzone zakłady po wsze czasy nosiły imię jej męża Michała 
Rostworowskiego. Jej przywiązanie do Kościoła znajdowało wyraz w tym, że 
dostojników kościelnych czyniła instancją odwoławczą dla najważniejszych 
postanowień tyczących się fundacji. Akt notarialny o tym nie wspominał, ale 
wiadomo, że Maria Rostworowska za przekazany ojcom jezuitom majątek 
miała otrzymywać co pół roku rentę w wysokości 700 zł, którą niekiedy o. 
Kuznowicz zapominał przesłać i Rostworowska się o nią listami upomina-
ła. Jezuici urządzili w Ostrowie warsztaty stolarskie, szkolące niezamożną 
młodzież, a także prowadzili gospodarstwo rolne, które zaspakajało potrze-
by żywnościowe zakonu w Krakowie. Po dokonaniu fundacji Rostworowska 
przeniosła się do Łukowicy. 

Warto zauważyć, że i z tego majątku realizowane były liczne zapisy na 
wsparcie bractw i zakonów, a więc dla Bractwa Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Łukowicy, dla nowosądeckiego konwentu Ojców Franciszkanów, 
konwentu krakowskich Kanoników Regularnych krakowskich i dla konwen-
tu Augustianów na Kazimierzu w Krakowie. Zapisy te musiały być uczy-
nione przez Radomyskich, dawniejszych właścicieli Łukowicy. Świadczyły 
o tym, że tradycja ofiarności na cele religijne od dawna w tej rodzinie była 
żywa. Maria Rostworowska, mimo odsprzedaży swej części majątku bratu, 
być może wskutek jego śmierci, stała się ponownie właścicielką dóbr położo-
nych pod Limanową. Z datą 27 XI 1927 powzięła decyzję o wykreśleniu z hi-
poteki Łukowicy wszystkich dobroczynnych zapisów i jednocześnie zgłosiła 
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o. Kuznowiczowi pragnienie ofiarowania i tego także majątku na cele akcji 
oświatowej prowadzonej przez niego wśród niezamożnej młodzieży. Ofiar-
ność jej została przez tego wybitnego społecznika zakonnego bardzo radoś-
nie przyjęta. Rostworowska podjęła więc starania o wyłączenie majątku spod 
rygorów ustawy o reformie rolnej. Zabiegi jej zostały uwieńczone sukcesem, 
gdyż wiadomo, że również swój drugi majątek zaofiarowała o. Kuznowiczo-
wi. Spośród jej postanowień jedynie sprawa budowy kościoła w Ostrowie 
Szlacheckim uległa retardacji. Dopiero w latach 1980�1985, pod pretekstem 
rozbudowy i remontu niewielkiej drewnianej kapliczki, która stała w parku 
pałacowym, wzniesiono nowy piękny kościół. Konsekrował go 2 VI 1985 bp 
Piotr Bednarczyk, sufragan tarnowski. 

Świątynia ta jest na razie kościołem filialnym parafii w Gawłowie. Przy 
niej wierni z Ostrowa założyli cmentarz i wznieśli kaplicę grzebalną. Tak duże 
opóźnienie w realizacji budowy kościoła było spowodowane i tym, że w Ostro-
wie stale czynna była kaplica pałacowa, którą Ojcowie Jezuici nawet rozbudo-
wali. Kaplica ta jednak 17 I 1945 spłonęła. Jezuici zaraz po wojnie wybudowali 
drugą, murowaną, która była czynna do czasu powstania kościoła filialnego. Po 
wojnie światowej majątek Ostrów Szlachecki o powierzchni 90 ha był nadal 
prowadzony przez ojców jezuitów do 1951, kiedy gospodarstwo i zabudowania 
przejęło państwo, tworząc PGR, który jednak upadł. Od lat dziewięćdziesiątych 
majątek Ostrów Szlachecki znowu stał się własnością ojców jezuitów. Maria 
Rostworowska do końca swych dni mieszkała w Łukawicy. Tamże zmarła 7 
I 1938 i została pochowana na miejscowym cmentarzu. Fundacja małżonków 
Rostworowskich Michała i Marii jest wspominana w intencjach mszalnych 
przez proboszcza z Gawłowa, odprawiającego nabożeństwa w kościele ostro-
wskim. Dzięki temu pamięć o fundatorach Rostworowskich stała się nadzwy-
czaj trwała, nawet wśród współczesnych pokoleń mieszkańców Ostrowa. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Maria z Rostworowskich Korytkowa, Pamiętnik (maszynopis), s. 34; 
Okólniki Związku Rodziny Hr. Rostworowskich h. Nałęcz (z okresu międzywojennego), Ar-
chiwum OO. Jezuitów w Krakowie, księga nr 2177; Archiwum Związku Rodziny Rostwo-
rowskich, paczka VI, poz. 310; Małgorzata Kozłowska, Historia kaplicy w Ostrowie Szla-
checkim, op.cit. (mps).

MARIA Katarzyna Aniela (Maniusia) z ROSTWOROWSKICH KORYTKO, ur. 
11 IV 1864 w Kozietułach, ziemianka, działaczka społeczna.

Chrzest otrzymała w kościele parafialnym w Goszczynie. Jej rodzicami 
chrzestnymi byli brat cioteczny ojca, Włodzimierz Potulicki z Obór i naj-
młodsza siostra matki, Aniela Popiel, późniejsza siostra Ludmiła. Ponieważ 
matka była chora na gruźlicę, wychowaniem jej zajmowała się bona, panna 
Clemence, Francuzka. Miała 6 lat, gdy zmarła jej matka. Wraz z młodszym 
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jeszcze od niej rodzeństwem została przygarnięta w Kurozwękach przez 
dziadków Popielów. Tu jej edukacją zajmowała się �Bonusia� Josephine 
Vigny. W latach 1871�1872 przebywała wraz ze starszymi siostrami Zosią 
i Teresą w zakładzie SS. Urszulanek w Poznaniu. Później mieszkała z ojcem 
i drugą jego żoną Jadwigą w Krakowie przy ul. Wesołej, z kolei w Górce Na-
rodowej pod Krakowem. Często odwiedzała pobliską Ruszczę, majątek Po-
pielów. Z atmosferą domu w Ruszczy czuła się całym sercem związana. Tu, 
w kościele parafialnym, 15 VI.1875 przystąpiła do I Komunii św. W domu 
uczyła ją panna Lucyna Łuszczkiewicz, córka architekta krakowskiego. W la-
tach 1875�1879 pobierała nauki w Zakładzie SS. Urszulanek w Krakowie 
przy ul. Starowiślnej, uwieńczone zdaniem matury o profilu pedagogicznym. 
Z zakładu zakonnego powróciła do Górki, gdzie odszukał ją Ksawery Koryt-
ko, z którym zaręczyny wypadły 19 IV 1883, natomiast uroczystość ślubna 
odbyta w kościele Św. Barbary w Krakowie w dniu 15 IX 1883. Ślubu udzie-
lał ks. biskup Albin Dunajewski w asyście ks. Adama Potulickiego, wuja od 
strony babki, kanonika ołomunieckiego. 

Maria w swym Pamiętniku zapisała, że atmosfera wesela była miła i życz-
liwa - jak wszędzie, gdzie rozum, serce i dobre wychowanie ręce sobie podają. 

Maria z Rostworowskich Korytkowa (1854-1941) 
� żona Ksawerego, współwłaścicielka Suchodołu pow. Husiatyn, 

założycielka Związku Niewiast Katolickich w Krakowie, 
autorka pamiętnika.
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Tak więc Maria (Maniusia) została żoną Ksawerego z Pohorzec Korytki h. 
Jelita (1853�1943), syna Władysława Seweryna i Joanny z Oczosalskich h. 
Paprzyca. Swego teścia nazywała Papusiem. Małżonkowie udali się nad sam 
Zbrucz do majątku Korytków w Suchodole, pow. Husiatyn, gdzie Ksawery 
był właścicielem 800 mórg gruntu ornego i 300 lasu, przeważnie dębowego 
i grabowego oraz dodatkowo dwóch folwarków: Trojanówki i Bednarówki, 
liczących razem 400 morgów. W Suchodole był dworek parterowy, drewnia-
ny, ale obszerny. Strony tamtejsze były wielkim zaściankiem pod względem 
kulturalnym. Maniusia ze sobą z Krakowa przywiozła podręczną bibliotekę, 
by mięć czym ducha ożywiać. Potem zorganizowała okrężną czytelnię, pole-
gającą na tym, że książki były przesyłane z dworu do dworu, a gdy obeszły 
cały krąg, zainteresowani mogli je wykupywać na własność. Maniusia znała 
Henryka Sienkiewicza, spotkała się z nim za granicą w październiku 1887. 
Pisarz wspominał ją w jednym z listów jako ciocię Korytko z domu Rostwo-
rowską, dodając, że jest przystojną osobą. Gdy chodzi o gospodarkę, to na 
gruntach suchodolskich nadal uprawiana była trójpolówka i Papuś Ksawery 
nie zamierzał tego zmienić.

Pierwszy okres pobytu w Suchodole dla przybyłej z Krakowa młodej mę-
żatki był interesujący. Korytkowie bywali na przyjęciach i balach u sąsiadów, 
wielkich posiadaczy ziemskich, nie tylko z Galicji, ale przekraczali nawet 
kordon graniczny i odwiedzali dwory polskich ziemian z Podola rosyjskiego. 
W Suchodole narodziło się czworo dzieci Marii: Paweł 6 IX 1884, Maria 
(Maruczka) 30 X 1885, Teresa (Renia) 24 V 1887 i Helena (Helunia � Nuna) 
24 IX 1889. Bardzo krytyczny był rok 1890, kiedy Nuna przechodziła ciężką 
szkarlatynę, potem dyfteryt, zdawało się, że umrze. Maniusia poświęciła ją 
Boskiemu Sercu Jezusowemu i nagle organizm przewalczył chorobę, choć 
nikła odporność na schorzenia pozostała już tej najmłodszej córce na całe 
życie. Piękne wspomnienie o domu rodzinnym zachowało się właśnie w Pa-
miętniku Nuny, która zapisała: (�) widzę nasz pokój dziecinny w Suchodo-
le: ściany bielone, proste łóżeczka bez żadnych wymysłów z twardą pościelą 
i dwie podwójne, ze stolikami ławeczki, na których cała nasza czwórka za-
siadała do śniadania i obiadu. A na ścianie panował niepodzielnie wielki 
obraz Serca Jezusowego, innych bowiem obrazów, o ile mi się zdaje, nie było. 
Mogłabym powiedzieć, że ten pokój to kolebka mojego powołania, bo chociaż 
nie w nim przyszła mi pierwsza myśl o wstąpieniu do zakonu, tam jednak zro-
dziła się w mej duszy miłość i nabożeństwo do Boskiego Serca Jezusowego. 
Także starsza Renia wspominała Suchodół jako miejsce, gdzie zrodziło się jej 
powołanie zakonne. Pisała: Wizyt i gości niewiele być musiało, bo mi jakoś 
w pamięci nie zostały. Natomiast ogromnie serdecznie wspominała wizytę 
wuja Jasia Rostworowskiego, późniejszego jezuity, który po maturze przybył 
do domu Korytków. Renia z tego czasu zachowała w pamięci wspólne z nim 
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zabawy, lecz wiadomo, że wywarł on też znaczny wpływ na krystalizację jej 
powołania.

Mimo niewątpliwego przywiązania do Suchodołu, odległość od centrów 
kultury, a potem także konieczność kształcenia dzieci sprawiły, że Korytko-
wie w 1893 wydzierżawili Suchodół i na 15 lat przenieśli się do Krakowa, 
gdzie przy ul. Wolskiej 15 wynajęli dziewięciopokojowe mieszkanie u Ma-
rii Ogińskiej. Dziewczynki przed przyjęciem I Komunii św. uczęszczały na 
nauki rekolekcyjne, które prowadził o. Bernard Łubieński w koście SS. Wi-
zytek. Maniusia w 1894 wstąpiła do Sodalicji Pań Krakowskich, prace cha-
rytatywne pod kierownictwem matki Jundel i o. Kiedrowskiego prowadziła 
w Kongregacji św. Wincentego à Paulo, przystąpiła też do Stowarzyszenia 
Matek Chrześcijańskich. Podczas wakacji 1894 dziewczynki przebywały 
w Kurozwękach, w domu ciotki Marcinowej Popielowej, która pięć lat póź-
niej wstąpiła do karmelu. 

W 1895 rodzina Korytków na półtora roku przeniosła się do Zakopanego 
z myślą o zapewnieniu właściwych warunków klimatycznych dla poprawy 
zdrowia małej Nuny. Mieszkali w domu Róży Raczyńskiej. Córki Maniusi 
utrzymywały kontakt z Kuźnicami i generałową Marią Zamoyską. Rok 1898 
przyniósł wiele zdarzeń, m.in. Maniusia odbyła podróż do Włoch, przejecha-
ła wielki szlak przez Wenecję, Mediolan, Rzym i Neapol. Piękno wrażeń po-
psuła wiadomość o chorobie Nuny. Z początkiem kolejnego roku szkolnego 
Maniusia dwie starsze córki przewiozła do Sacré Coeur w Pradze czeskiej, 
jednak po roku odebrała je stamtąd i wraz z trzecią córką Nuną przeniosła 
do Sacré Coeur w Zbylitowskiej Górze pod Tarnowem. W 1900 wstąpiła do 
Stowarzyszenia św. Zyty, którego celem była walka z wpływami socjalistycz-
nymi. W Krakowie prowadziła nawet spółdzielczy sklep z towarami łokcio-
wymi, który miał stanowić konkurencję dla kooperatywów socjalistycznych. 
W 1901 Korytkowie z córkami przebywali w Suchodole. W 1902 Maniusia 
wspólnie ze swą matką i ciotką Zosią stała się współzałożycielką Związku 
Niewiast Katolickich. Pozostawał on pod duchową opieką o. Włodzimierza 
Ledóchowskiego. Związek wydawał pismo � Niewiasta Katolicka�. Maniu-
sia prowadziła w nim dział leczniczy. Zimą z 1902/1903 przebywała razem 
z córką Maruczką w Rzymie. Pobyt ten wspominała jako bardzo udany. Z ko-
lei w 1906 Ksawery Korytko z córkami Renią i Nuną też udał się do Wiecz-
nego Miasta. Okres ich pobytu był tak dobrany, by całą trójką mogli uczestni-
czyć w obchodach Wielkiego Tygodnia w Watykanie. Wiosną 1907 Maniusia 
z chorą na wrzody żołądka Nuną przebywała w Karlsbadzie. 

Lato tego roku cała rodzina spędzała w Suchodole, gdzie mama Korytko-
wa miała dobre rezultaty w pracach ogrodniczych. Wrzesień tego roku okazał 
się dla jej życia rodzinnego przełomowy. Wszystkie trzy córki oświadczyły, 
że chcą wstąpić do zakonu. Renia zapisała: Papuś po rozwadze, bardzo słusz-
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nie na razie nam wręcz odmówił, pragnąc wypróbować nasze powołanie. Ale 
potem zgodził się na wstąpienie dwóch starszych sióstr. Maruczka udała się 
do nowicjatu Sacré Coeur prowincji austriackiej w Riedenburgu, a młodsza 
Renia 26 października 1907 wstąpiła w Krakowie przy ul. Łobzowskiej do 
karmelu. W zakonie przybrała imię Matki Marii Joanny od Najświętszego 
Serca Jezusa. Od 1926 do 1957 była przeoryszą w zorganizowanym przez 
siebie domu karmelitanek w Poznaniu, jedynie z przerwą na czas okupa-
cji, kiedy w latach 1940�1945, będąc wysiedloną, przebywała w Krakowie 
w domu przy ul. Wesołej. Zmarła w Poznaniu 11 IX 1958. Maruczka przeżyła 
II wojnę światową i przebywała w Polskiej Wsi koło Pobiedzisk. Ówcześnie 
w 1907 matce została na razie tylko najmłodsza córka Helena (Nuna), ale 
i ta również po zakończeniu I wojny światowej 14 III 1919 w Jaśle wstąpiła 
do Zgromadzenia Sióstr Wizytek. Przybrała imię Andrzeja Bobola, w póź-
niejszym okresie swego życia zakonnego przebywała w domu SS. Wizytek 
w Wilnie, gdzie zmarła 14 VII 1934. W zakonie uważana była za osobę świę-
tobliwą, godną beatyfikacji. Jak pisała jej matka: Gdy się wychowuje córki 
zgodnie z wolą Bożą, to w nagrodę za taką współpracę dokonują się w du-
szach dzieła zachwycające Aniołów i ludzi.

W 1909 Maria Korytko 
z Pawłem i Nuną opuściła Kraków 
i osiadła w Suchodole. Jednakże 
życie wiejskie nie było jej pisa-
ne, bowiem już w 1910 powróciła 
do Krakowa, gdzie Ksawerostwo 
Korytkowie wynajęli mieszkanie 
w podwórzu klasztoru franciszka-
nów. Apartamenty ich były bardzo 
piękne, złożone z dużych, sklepio-
nych komnat, wypełnionych sty-
lowymi meblami, dziełami sztuki 
i dywanami. Z początkiem wojny 
w 1914 Maniusia znów przeby-
wała w Suchodole. Paweł został 
wezwany do wojska, a Korytkowa 
z Nuną opuściła swój nadgranicz-
ny majątek i udała się do Chyro-
wa, gdzie o. Jan Rostworowski 
TJ był rektorem wielkiego zakła-
du szkolnego OO. Jezuitów. Gdy 
jednak wojska rosyjskie posuwały 
się w głąb Galicji, wyjechały obie 

Paweł Korytko (1884-1939) 
� syn Ksawerego i Marii z Rostworowskich, 

właściciel Suchodołu i Sowiej Góry pod 
Opatowem, major WP, ciężko ranny podczas 

walki o Zamość, zmarł w niewoli niemieckiej.
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do Ołomuńca, gdzie korzystały z gościny ks. prałata Adama Potulickiego, 
a w 1915 osiadły w mieszkaniu brata Maniusi, Władysława Rostworowskie-
go, przy ul. Zygmunta Augusta w Krakowie. W 1915 podczas działań wojen-
nych dwór w Suchodole został doszczętnie zniszczony. 

Po zakończonych wojnach w Suchodole osiadł syn Paweł, ówcześnie już 
major kawalerii, który po wyjściu z wojska około 1924 poślubił bardzo piękną 
Ewę z hr. Alexandrowiczów h. własnego. W 1929 Paweł podjął decyzję o roz-
parcelowaniu Suchodołu. Zakupił wówczas majątek Czantorię, leżący nie-
opodal, w pow. Kopyczyńce, także w woj. tarnopolskim. Do tego czasu Ksa-
werostwo Korytkowie sporadycznie przebywali na Podolu. Paweł jednakże 
sprzedał Czantorię i w 1931 nabył majątek Sowią Górę pow. Opatów, w Świę-
tokrzyskiem. Wówczas Maniusia już zamieszkała na stałe w Krakowie, co jej 
także ułatwiało kontakt z córkami zakonnicami. Właśnie w Zbylitowskiej Gó-

Złote gody małżeńskie Ksawerego i Marii Korytków. 
Górny rząd od lewej: Hanka Popielówna, Paweł Popiel z Kurozwęk, Maria z Mańkowskich 

Pawłowa Popielowa, Wacław Popiel, Anna Żabina, Marcin Popiel, Jadwiga Popielówna, 
rząd środkowy: Antonina (Tosia) Popielówna z Wójczy � późniejsza matka generalna 

urszulanek szarych, Ela Popielówna, Paweł Korytko, siostra Sacré Coeur Maria Korytko, 
Władysław Rostworowski, Ewa z Aleksandrowiczów Pawłowa Korytkowa p. Jasińska, 

Marynia Popielówna z Wójczy � potem szara urszulanka, 
siedzą: o. Jan Rostworowski SJ, Tomek Korytko syn Pawła, Maria z Rostworowskich 

Korytkowa, Staś Korytko syn Pawła, Ksawery Korytko, 
Maria z Radomyskich Rostworowska

Rostworowski-Monografia tom2.ind263   263Rostworowski-Monografia tom2.ind263   263 2013-03-20   15:06:202013-03-20   15:06:20



~ 264 ~

rze, w domu Sacré Coeur, w 1933 odbyły się złote gody Ksawerostwa Koryt-
ków. Na uroczystości tej z dzieci Ksawerego i Maniusi obecni byli Maruczka 
i Paweł oraz dwóch wnuków Korytków Tomek i Staś, poza tym bardzo wielu 
Popielów. Rostworowskich reprezentował brat Władysław, bratowa Maria, 
żona Michała, oraz postać szczególnie godna � o. Jan Rostworowski TJ. 

Dnia15 IX 1933 Maniusia skończyła pisać swój Pamiętnik, który obej-
mował równo pierwszą połowę lat jej życia. Do kontynuowania tego dzieła 
nie miała już sił, twierdząc, że był to czas, kiedy za zachodzącym słońcem 
gromadzą się chmury sine. Przeżyła swego syna Pawła, który zmarł 3 XII 
1939 z ran odniesionych podczas kampanii wrześniowej. Podczas okupacji 
niemieckiej znalazła się w biedzie. Zmarła 21 XII 1941 w Krakowie. Ksa-
wery przeżył ją, zmarł także w Krakowie, w 1943, w wieku 91 lat. Dom, dla 
którego Maniusia była matką, oddał służbie Bożej trzy córki � zakonnice. Nie 
mogło w tym nie być i jej wielkiej przyczyny. Chociaż atmosferę tego domu 
tworzyli oboje z mężem. Jej przyrodni brat, o. Jan Rostworowski TJ, w liście 
do córki Maruczki o Ksawerym napisał takie słowa: Jaka to była szlachet-
ność i czystość, ta prawdziwa wartość szlachetnej rodziny przeszłości. Ci zaś, 
co żegnali Maniusie na jej obrazku pośmiertnym zapisali:Odeszła po nagrodę 
do Pana oraz dodali słowa wzięte z Ewangelii św. Jana (8,12) �Kto za mną 
idzie nie chodzi w ciemności, ale będzie miał światłość żywota�. 

Bibliografia: List Matki do starszych dwóch córek zakonnic w kilka dni po wyjeź-
dzie Nuny, [w:] o. Jan Rostworowski SJ, Kartki z życia, op.cit., s. 17�21; Pamiętnik 
(maszynopis przygotowany przez s. Marię Korytko).

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Maria Joanna od Najświętszego Serca Jezusa Teresa Korytko, [Wspo-
mnienia], mps, ss. 72, Biblioteka SS. Karmelitanek Bosych w Krakowie nr 10/641/9601.
PUBLIKACJE: KS. Rostworowski J. SJ, Kartki z życia, op.cit., P. G.Neumann, M. Joanna Maria 
od Najświętszego Serca Jezusa, karmelitanka bosa (1887�1958), �Zeszyty Karmelitańskie�, 
Poznań 1993, nr 1�2, s.153; H. Sienkiewicz, Listy, Warszawa 1996, opr. M. Bokszczanin, 
Warszawa 1996, cz. 1 s. 447; Cz. Gil OCD, Słownik polskich karmelitanek bosych 1612�
1914, Kraków 1999, s. 265.

JÓZEFA (Józia) z ROSTWOROWSKICH HORODYSKA, ur. w 1867 w Kozie-
tułach, ziemianka. 

Jako trzyletnie dziecko po śmierci matki została przewieziona do Ku-
rozwęk, do dziadków Pawłostwa Popielów. Jakkolwiek później przebywała 
w domu ojca w Górce Narodowej, to jednak głównie wychowaniem jej zajęli 
się dziadkowie i �Bonusia� Josephine Vigny. W latach 1880�1883 przebywa-
ła w Zakładzie SS. Urszulanek w Tarnowie. Zachorowała wówczas na zapa-
lenie stawów, co jej osłabiło serce. W 1887 za pośrednictwem swego szwa-
gra Ksawerego Korytki poznała jego przyjaciela, Antoniego Horodyskiego 
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z Kryłowa. Początkowo interesował się on bardziej jej siostrą Zosią, lecz 
ostatecznie, szczególnie pod sugestią rodziców, wybór padł na Józię. Konkury 
trwały krótko. Po zaręczynach spiesznie odbył się 14 V 1887 w Ruszczy, pod 
opieką dziadków Popielów, ślub Józefy z Antonim Horodyskim h. Korczak 
z Mołodiatycz, synem Władysława i Józefy z Chrzanowskich (1833�1891). 
Po ślubie młoda para udała się do majątku Horodyskich w Kryłowie, pow. 
Hrubieszów, woj. lubelskie, pięknie położonego nad Bugiem. 

Związek obojga młodych okazał się pełen wzajemnych uczuć i zapowiadał 
przyszłość szczęśliwego małżeństwa. O Józi mówiono, że jest kwitnąca urodą 
i szczęściem. Niemniej zdrowie jej okazywało się nadal zagrożone. Nie mo-
gła przyjąć funkcji matki chrzestnej swej siostrzenicy Teresy (Reni) Korytko, 
urodzonej w roku jej ślubu, gdyż czuła się nadmiernie osłabiona, by wybierać 
się na Podole. Niemniej dwa lata później Antoniostwo Horodyscy przybyli do 
Suchodołu i spędzili tu część lata. Niespodziewanie jednak nadwerężone serce 
nie wytrzymało i Józia 17 II 1891 zmarła w Kryłowie i tam została pochowa-

na. Na jej tablicy pośmiertnej wmurowanej w kryłowskim kościele widnieje 
napis: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: M. z Rostworowski Korytkowa, Pamiętnik,, op.cit. s.7, 16, 26, 28; Życie 
i wyjątki z listów matki naszej, op.cit., s 136.

WŁADYSŁAW (Władzio), ur. 19 III 1870 w Kozietułach, wojskowy i ziemia-
nin, rezydent dworski.

Urodził się w niespełna 4 miesiące przed śmiercią swojej matki, zmarłej 
na gruźlicę. Mimo tak bardzo złego stanu zdrowia swej rodzicielki zawsze 
był zdrowy i odporny fizycznie. Dzieciństwo spędził w Kurozwękach, potem 
w Górce Narodowej, został posłany do gimnazjum OO. Jezuitów w Tarno-

Epitafium 
Józefy z Rostworowskich 
Horodyskiej (1867�1891), 
znajdujące się w kościele 

w Kryłowie 
pow. Hrubieszów,

[fot. M. Ostroróg]
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polu. Nauki mu jednak szły niesporo. Kiedy okazało się, że nie zdołał zdać 
matury, autokratyczny dziadek Paweł Popiel zadecydował, że musi iść do 
wojska. Władzio na dwa lata został skierowany do służby w austro-węgier-
skich wojskach okupacyjnych w Bośni. Potem ukończył oficerską szkołę 
wojskową, lecz nie miał zdanej matury. Stała przed nim jedynie perspektywa 
zawodowej służby w wojsku. Pułk, w którym służył, stacjonował w Wittin-
gau w Czechach. Tam też Władzio przebywał ze swą świeżo poślubioną żoną 
i tam odwiedzała go jego przybrana matka Jadwiga Rostworowska. Do za-
warcia związku małżeńskiego doszło w 1894 w Torskiem. Władysław poślu-
bił Zofię z Siemiginowskich. Jego siostra Maniusia zapisała: Sytuacja tam nie 
była idealna. Ona bardzo wątła i przyzwyczajona do troski o własne zdrowie 
� on młody taki zaślepiony w niej � nie bardzo umiał z tych trudności wy-
brnąć. Siemiginowscy, zamożni teściowie, zapewne wyposażyli zięcia w ma-
jątek ziemski, gdyż Władysław Rostworowski w aktach z 1897 występuje 
jako właściciel dóbr Czukowszczyzna w pow. czortkowskim. 

W tymże też roku starosta czortkowski Mysławowicz wystąpił do Wy-
działu Krajowego we Lwowie z �Odezwą� -� zapytaniem, czy Władysławowi 
Rostworowskiemu przysługuje używany przez niego tytuł hrabiowski, gdyż 
zachodzą co do tego wątpliwości. Archiwista rodziny Stefan M. Rostworow-
ski wiązał to wystąpienie ze staraniami Władysława o uzyskanie pracy w Na-
miestnictwie we Lwowie. Lecz przypuszczalnie związek taki nie zachodził, 
gdyż Rostworowski jeszcze w tym czasie prezentował się jako właściciel ma-
jętności Czukowszczyzna, a nie jako kandydat do pracy urzędniczej. Według 
szczątkowych zachowanych we Lwowie dokumentów Wydział Krajowy we 
Lwowie w odpowiedzi na otrzymaną �Odezwę� stwierdzał jedynie, że An-
drzej Rostworowski w 1782 przed lwowskim sądem grodzkim udowodnił 
swoje szlachectwo i że w1829 starał się o przyznanie tytułu hrabiowskiego. 
Otrzymał w tej sprawie przychylną opinię ówczesnego Rządu Krajowego, 
natomiast o tym, czy tytuł został mu przyznany, to o tem w aktach naszych 
śladu nie ma. Niemniej jednak, może opierając się na tej przychylnej opinii, 
szef kancelarii Wydziału Krajowego skierował do starosty w Czartkowie pis-
mo takiej oto treści: W załatwieniu cennej odezwy z dnia 10 bm l. 100 pr.., 
mamy zaszczyt oznajmić, iż tak wynikałoby, o ile Władysław Rostworowski, 
właściciel dóbr Czukawszczyzna, od wyżej wspomnianego Andrzeja pocho-
dzi � Lwów, dnia 15 czerwca 1897. Zapis ten jest odczytywany nie z pisma 
przesłanego Rostworowskiemu, lecz z brudnopisu przygotowującego treść 
pisma. Notatka ta nie jest klarownym postanowieniem. S. M. Rostworowski, 
który w 1938 dotarł w Archiwum Państwowym we Lwowie do korespon-
dencji toczonej w tej sprawie, stwierdzał, że miał uwierzytelnione następu-
jące dokumenty: Władysław Rostworowski starał się w 1898 o stanowisko 
referendarza w Namiestnictwie we Lwowie. Namiestnictwo zwróciło się do 
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Wiednia z zapytaniem, czy Władysławowi Rostworowskiemu przysługuje tytuł 
hrabiowski. W odpowiedzi Wiedeń wyjaśnił, że jeśli Władysław Rostworowski 
jest w prostej linii potomkiem Andrzeja Rostworowskiego i jego żony Józe-
fy z hr. Komorowskich Rostworowskiej, wówczas mu tytuł hrabiego Galicji 
i Lodomerii przysługuje w pełni prawa. Jest to już wiadomość z drugiej reki. 
W każdym razie wiadomo, że na podstawie tej korespondencji Władysław 
Rostworowski w pełni świadomie używał tytułu hrabiowskiego, choć nie był 
w prostej linii potomkiem Andrzeja Rostworowskiego. 

Korespondencja ta zarazem wskazuje, że już w 1898 jakoby utracił Czu-
kawszczyznę i zamierzał podjąć pracę urzędniczą. Z jego związku z Zofią 
Siemiginowską w 1900 narodziła się jedyna córka Zofia Augusta. Jednakże 
trudności, o których wspominała Maniusia, musiały nie przemijać, skoro do-
szło do separacji pomiędzy małżonkami. Sytuacja ta zaważyła na dalszych 
losach Władzia. Mimo, że był człowiekiem zintegrowanym wewnętrznie 
i odpornym na przeciwności, nie miał łatwego życia, nie posiadając ani pie-
niędzy, ani określonego zawodu. Prawdopodobnie jakiś czas pracował w Na-
miestnictwie we Lwowie. Natomiast przed wybuchem I wojny światowej 
mieszkał w Krakowie przy ul. Zygmunta Augusta. Gdy się wojna rozpoczę-
ła, jako oficer rezerwy został zmobilizowany do wojska austriackiego. Już 
podczas ofensywy rosyjskiej z 1914 dostał się do niewoli, został zesłany na 
Syberię. Po zakończonej wojnie i powrocie do kraju znalazł oparcie u swego 
brata Kazia i przebywał w Hrechorowie, potem w Wildze u Stanisława Kost-
ki Rostworowskiego.

Po roku trzydziestym jego kuzyn Paweł Popiel odwiedzał go w leśni-
czówce pod Milejowem, w majątku Antoniego Rostworowskiego, gdzie pro-
wadził hodowlę nutrii. Ówcześnie jedna skórka takiego zwierzaka kosztowa-
ła masę pieniędzy, bo aż 200 zł. Około 1935 przeniósł się do Torskiego, do 
majątku swej zamężnej córki. Do pułkownika Stanisława Rostworowskiego, 
przebywającego w Rumunii, z datą 4 maja 1940 pisał: Naturalnie, że w Tor-
skiem wszystko przepadło i zostaliśmy bez niczego. Natomiast na szczęście 
okupacji sowieckiej uniknął, już w kwietniu 1940 przebywał w Łukawicy 
pod Limanową, dawnym majątku Marii z Radomyskich Rostworowskiej, 
swej szwagierki. W swej korespondencji informował, że ma tam zapewniony 
byt dzięki swej śp. bratowej, żonie Michasia. Wkrótce, bo już od maja 1940, 
znalazł jednak gościnę w Gromniku pod Tarnowem. U Magdaleny z Rostwo-
rowskich Sczanieckiej spędził niemal cały czas okupacji niemieckiej, po-
magając w prowadzeniu gospodarstwa. Po wkroczeniu Rosjan udał się do 
Krakowa, gdzie poszukiwał pracy. Osiadł jednak w Łodzi i tam pracował 
w bardzo ciężkich warunkach w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościo-
wych. Pewne wsparcie duchowe miał w prowadzącym Duszpasterstwo Aka-
demickie w Łodzi o. Tomaszu Rostworowskim. On zabiegał o to, by stryj 

Rostworowski-Monografia tom2.ind267   267Rostworowski-Monografia tom2.ind267   267 2013-03-20   15:06:212013-03-20   15:06:21



~ 268 ~

miał z kim utrzymywać stosunki towarzyskie, dostarczał mu lektury, zapew-
nił opiekę w czasie choroby. Władysław już w marcu 1945 liczył się z tym, 
że choroba nie pozwoli mu na regularne zatrudnienie. Z datą 15 III 1945 wy-
stawił na nazwisko o. Tomasza Rostworowskiego upoważnienie do odbioru 
wszelkich przysługujących mu poborów. Bezpośrednio w okresie agonalnym 
Władysławem opiekowały się dwie współpracowniczki o. Rostworowskiego 
z Sodalicji Mariańskiej Akademików � studentka historii Wanda Sulikow-
ska i studentka stomatologii Helena Żongołłowicz. Stefan, brat o. Tomasza, 
zapisał, że stryj Władzio odszedł w całej przytomności, z pełną, budującą uf-
nością w Bogu. Zmarł 23 II 1946 w Łodzi, do śmierci przygotowywał go i po-
grzeb prowadził o. Tomasz Rostworowski. Pochowany został na cmentarzu 
Na Dołach w ziemnym grobie, przy głównej alei, obok Anieli Jaźwińskiej, 
działaczki Sodalicji Mariańskiej Akademickiej w Łodzi.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: M. z Rostworowskich Korytkowa, Pamiętnik, op.cit., s. 16, 40; Ode-
zwa starosty czartkowskiego i dokument Wydziału Krajowego we Lwowie w posiad. S. J. 
Rostworowskiego; Okólniki i protokóły z zebrań Związku Rodziny Hr. Rostworowskich h. 
Nałęcz; List Władysława Rostworowskiego do Stanisława Rostworowskiego, Gromnik, 4 
V 1940; Upoważnienie wystawione przez Władysława Rostworowskiego dla o. Tomasza 
Rostworowskie TJ, Łódź, 15 III 1945: S.M. Rostworowski, Porusza Pan sprawę tytułu hra-
biowskiego Rostworowskich (polemika z Szymonem Konarskim po wydaniu przez niego 
pracy pt. Amorial de la noblesse titrếe polonaise, Paris 1958), mps w posiad. S. J. Rostwo-
rowskiego; List S. M. Rostworowskiego do Zofii z Rostworowskich hr. Łosiowej, op.cit., s. 
13; Relacja Zofii z Rostworowskich hr. Łosiowej;
PUBLIKACJE: P. Popiel, 2918 kilometrów na koniu, Kraków 1933, s. 56�57;; J. Rostworow-
ski SJ, Kartki z życia, op.cit., s. 50; W. Sulikowska, Wspomnienia o o T. Rostworowskim, 
�Chrześcijanie�, t. XVIII, Warszawa 1987, s. 170; A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyj-
skiej 1914�1916, Warszawa 1988, s. 83; relacja Jerzego Sczanieckiego, [w:] M. Żółtowski, 
Tarcza Rolanda, Kraków 1989, s. 219. o. Tomasz Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach, 
Warszawa 2005, s. 87, 90�91. 215.

ZOFIA HELENA z SIEMIGINOWSKICH ROSTWOROWSKA h. Sas, ur. 29 IX 
1870 w Torskiem koło Zaleszczyk, woj. tarnopolskie, jako córka Włodzi-
mierza i Felicji z Jordan-Stojowskich h. Trąby (1846–1927), żona Włady-
sława. 

Stojowscy utrzymują przydomek �Jordan�, twierdząc, że wywodzą się 
od Henryka, brata arcybiskupa Jordana, kanclerza Bolesława Chrobrego. Są 
zachowane wzmianki o Hanko Jordanie z 1300 jako o dziedzicu Zakliczyna, 
wójcie myślenickim, bachmistrzu wielickim. Jordanowie twierdzili, że przy-
puścili Radziwiłłów do herbu Trąby. Dziadkowi Zofii, Feliksowi Jordan-Sto-
jowskiemu, gdy wojska austriackie spaliły piękny zamek Dąbrowę w Tarnow-
skiem, cesarz jako rekompensatę chciał nadać tytuł hrabiowski, lecz dziadek 
odmówił, twierdząc, że od zaborcy niczego przyjąć nie może. Zofia zamęż-
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na za Władysławem Rostworowskim, wywodziła się zatem z patriotyczne-
go rodu. Nie utrzymała ona jednak związku małżeńskiego z Władysławem, 
opuściła go i związała się ze Stefanem Tustanowskim z majątku Oskrzesińce 
w woj. stanisławowskim leżącym nieopodal Hrechorowa. W ostatnich latach 
życia powróciła do nazwiska męża, pogodziła się z Bogiem i opatrzona św. 
sakramentami zmarła 20 XII 1946 w Krakowie jako Zofia Władysławowa 
Rostworowska.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Zofii Łosiowej do Zofii Rostworowskiej, Rokitnica, 25 VII 1961; 
Relacja złożona na piśmie przez Zofię z Rostworowskich hr. Łosiową Stefanowi Marianowi 
Rostworowskiemu w Reims (Francja), relacja Zygmunta Łosia z Warszawy.

POKOLENIE XVI
Córka WŁADYSŁAWA i ZOFII z Siemiginowskich

ZOFIA AUGUSTA (Zula) z ROSTWOROWSKICH hr. ŁOSIOWA, ur. 19VI.1900 
we Lwowie, córka Władysława Rostworowskiego i Zofii z Siemiginow-
skich, ziemianka i działaczka społeczna.

Wychowana była przede wszystkim przez swą babkę Jadwigę Rostwo-
rowską, która wpoiła jej ducha religijnego i patriotycznego. Bardzo młodo, 
bo 19 XII 1917 zawarła we Lwowie związek małżeński z Zygmuntem hr. 
Łosiem h. Dąbrowa, synem Augusta i Marii z Siemiuszowy Pietruskich h. 
Starykoń. Po swym dziadku Włodzimierzu Siemiginowskim odziedziczyła 
majątek Torskie pod Zaleszczykami, wniesiony do rodziny jako wiano bab-
ki Felicji z Jordan-Stojowskich. Osiedlając się w Torskiem i będąc prawną 
właścicielka majątku, bardzo szybko włączyła się w różne formy działalności 
społecznej. Naturę miała władczą i zdolną do utrzymywania szerokich sto-
sunków towarzyskich. Dużo pracy włożyła w działalność samorządową, była 
radną najprzód w gminie jednostkowej, potem przy zmianie systemu w gmi-
nie zbiorowej, a wreszcie w radzie powiatowej. Przez blisko 12 lat była prze-
wodniczącą rady szkolnej, poprzez którą walczyła o założenie szkoły z ję-
zykiem polskim, a gdy to osiągnęła, to musiała dalej walczyć o to, by dzieci 
uczono, a nie używano do pracy w ogrodzie �pani kierownikowej�. Przez 
długie lata była przewodniczącą kasy chorych i na tym stanowisku walczyła 
o miejsce dla polskich lekarzy. Na kresach Wschodniej Małopolski lekarzami 
byli głównie Żydzi i Ukraińcy. Zabiegała też o ustalenie właściwych wyna-
grodzeń dla położnych, których usługi jedynie mogły wyrugować działalność 
domorosłych �babek�.
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Prowadziła działalność 
w organizacjach rolniczych, 
poczynając od kółka rolniczego 
w Torskiem, poprzez przewod-
nictwo Koła Powiatowego, po-
tem Okręgowego, aż po wybór 
w 1924 do komitetu Małopol-
skiego Towarzystwa Rolnicze-
go. Była jedyną kobietą w Pol-
sce, a może nawet w centralnej 
Europie, wybraną do najwyż-
szej władzy organizacji rolni-
czej na danym terenie. W 1925 
wspólnie z prof. Bronisławem 
Janowskim założyła we Lwo-
wie tygodnik dla małorolnych 
�Zagroda Wzorowa�. Pismo 
miało podtytuł: �Ilustrowane 
czasopismo rolnicze, poświę-
cone sprawom dobrego go-
spodarstwa wiejskiego z jego 
wszelkimi gałęziami�. Było to 
czasopismo wyłącznie fachowo 
rolnicze, nie uprawiające żadnej 

publicystyki. Łosiowa i Janowski stworzyli Spółkę Wydawniczą �Zagroda 
Wzorowa�, która finansowała edycję pisma. Redaktorem odpowiedzialnym 
był prof. Janowski. W 1926 profesor stał się redaktorem naczelnym, a Ło-
siowej przypisana została funkcja redaktorki. Od nr 12 datowanego 15 VI 
1926 redaktorem w miejsce Łosiowej został Karol Bronisław O�Staffa. Nie 
należy sądzić, aby zmiany te miały podłoże konfliktowe. Po prostu Łosiowa 
nie mieszkała we Lwowie i wraz z rozwojem pisma trudno jej było wypełniać 
funkcję redaktorki. Przebywając w Torskiem w okresie zimowym uczestni-
czyła jednak w akacjach charytatywnych prowadzonych we Lwowie, m.in. 
przez organizację balów, z których dochód był przeznaczony na rzecz Rodzi-
ny Sierocej dzieci poległych w Obronie Lwowa i Kresów Wschodnich. 

W 1929 nastąpiło połączenie Oddziału krakowskiego i lwowskiego Ma-
łopolskiego Towarzystwa Rolniczego pod prezesurą Seweryna Dolańskie-
go. Oddział krakowski już od dawna wydawał pismo � Przewodnik Kółek 
Rolniczych�. W 1929 nastąpiła fuzja obu tych pism, poczęto wydawać tytuł 
�Zagroda Wzorowa. Przewodnik Kółek Rolniczych. Ilustrowany Tygodnik 
Rolniczy�. Powstałe ze zjednoczenia pismo niewątpliwie się wzmocniło. 

Zofia z Rostworowskich Łosiowa (1900�1952)
�  ziemianka, właścicielka Torskiego 

pod Zaleszczykami, 
działaczka organizacji rolniczych, 
delegat lwowskiego oddziału RGO
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Gdy poprzednio �Przewodnik Kółek Rolniczych� miał 4200 prenumerato-
rów, tak po zjednoczeniu było 7700 odbiorców. Pismo redagował prof. Albin 
Jura. Istniały dwa trzyosobowe komitety redakcyjne: krakowski i lwowski. 
Do lwowskiego wchodzili: prof. Bronisław Janowski, Karol O�Staffa i Zofia 
Łosiowa. Łosiowa zaprzestała zamieszczać swoje artykuły w tym tygodniku 
i od numeru 32�33, wydanego z datą 18 sierpnia 1929, wycofała się z komi-
tetu redakcyjnego. Odtąd pozostali w nim tylko dwaj wymienieni poprzed-
nio panowie, a więc komitet krakowski liczył trzy osoby, a lwowski tylko 
dwie, tak jakby oczekiwano na powrót Zofii Łosiowej. Sam udział Łosiowej 
w składzie komitetu redakcyjnego nowo powstającego tygodnika świadczył 
o tym, że stanowiła ona z prof. Janowskim i O�Staffą trójcę osób podejmującą 
w środowisku lwowskim najważniejsze decyzje dotyczące rozwoju poradni-
ctwa i oświaty rolniczej. 

Z początkiem 1937 Łosiowa stanęła na czele nowego pisma zatytułowa-
nego �Małopolski Tygodnik Rolniczy�. Było ono organem Małopolskiego 
Towarzystwa Rolniczego Oddziału we Lwowie. Miało dość liczny komitet 
redakcyjny, w skład którego wchodził wiceprezes MTR Oddziału we Lwowie 
Bronisław Malik oraz wspominany już prof. Bronisław Janowski. Prawdo-
podobnie powstanie tego pisma było spowodowane tym, że w �Przewodniku 
Kółek Rolniczych� połączonym z �Zagrodą Wzorową� dominowali krako-
wianie, a lwowianie chcieli mieć swoje pismo i oczekiwaniom tym właśnie 
nadała właściwy bieg Zofia Łosiowa. Pismo podawało porady fachowe dla 
rolników. Akcentowało występujące w historii przejawy patriotyzmu chłop-
skiego. Ale także wzywało do tego, aby chłopi troszczyli się nie tylko o swoją 
zagrodę, swoją wieś, lecz również o całość swojego państwa. Łosiowa była 
także wiceprezeską Związku Ziemian Małopolski Wschodniej. W organiza-
cjach stricte rolniczych była czynna do 1938. Potem przeniosła się do Lwowa 
i pracowała w Sekretariacie Polskich Organizacji Społecznych. Sekretariat 
ten koordynował działalność wszystkich organizacji społecznych Małopolski 
Wschodniej. Łosiowa była w nim początkowo sekretarzem Sekcji Organi-
zacji Kobiecych, a potem została przewodniczącą tej sekcji, stając się tym 
samym wiceprzewodniczącą całego sekretariatu. 

W związku małżeńskim z Zygmuntem Łosiem miała dwóch synów, któ-
rych wychowaniem w związku z przedwczesną śmiercią męża musiała się 
zając samodzielnie. Jej syn: Władysław Maria Michał, ur. 9 XII 1918 we 
Lwowie, po wrześniu 1939 był w Wojsku Polskim we Francji. 9 VI 1945 
w Lyonie ożenił się z Francuzką Lutie Marie Louise Estềre i miał z nią córkę 
Bernadettę Marię Martę. Zmarł w Lyonie 14 II 1984. Jej drugi syn, Jerzy 
Maria, ur. 21 III 1920 we Lwowie, w czasie okupacji niemieckiej pracował 
w Warszawie. Ożenił się ze swą koleżanką uniwersytecką Marią Dux i miał 
z nią dwóch synów Zygmunta i Władysława. Jerzy po ukończonych studiach 
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okazał się wybitnym matematykiem o sławie światowej. Po II wojnie świa-
towej był profesorem w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członkiem 
rzeczywistym PAN i członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego War-
szawskiego. Zmarł 1 VI 1998 w Warszawie. 

Rok 1936 przyniósł Zofii tragiczną śmierć męża Zygmunta Łosia. Zofia 
przez dwa lata samotnie prowadziła całe gospodarstwo rolne w Torskiem. 
Już od 1935 była także organizatorką towarzystwa upraw winorośli w Pol-
sce. W pierwszym okresie II wojny światowej znalazła się na terenach za-
jętych przez Niemców w Trzebieniu. Potem przebywała w Adamowie, pow. 
Zamość, w majątku swego kuzyna Adama Łosia. W kwietniu 1940 znalazła 
zatrudnienie w Tarnogórze pod Izbicą w pow. krasnostawskim. Gdy Niemcy 
wyparli Sowietów z Małopolski Wschodniej, udała się do Lwowa. W 1943 
została powołana do Rady Głównej Opiekuńczej, do Delegatury we Lwowie 
z funkcją zastępcy delegata � doradcy gubernatora dystryktu Galicji, któ-

rym był mecenas dr Leopold 
Tesznar. Działalność ta przy-
padła w okresie straszliwych 
mordów ukraińskich, doko-
nywanych na ludności pol-
skiej. Kierownictwo RGO 
we Lwowie wielokrotnie in-
terweniowało u niemieckie-
go gubernatora Otto Wach-
tera o stworzenie warunków 
dla obrony lub samoobrony 
Polaków. Interwencje te nie-
wielkie przynosiły rezultaty, 
a w dodatku już w marcu 1944 
gubernator Wachter uzależnił 
udzielenie pomocy Polakom 
od wydania przez Polski Ko-
mitet Opieki odezwy antyko-
munistycznej i sformowania 
chociażby jednego batalionu 
do walki z Sowietami. Wa-
runki te zostały odrzucone 
i mec. Tesznar wkrótce wy-
jechał ze Lwowa, by prowa-
dzić działalność w RGO na 
innych terenach Generalnego 
Gubernatorstwa. Wówczas 

Klepsydra syna Zofii z Rostworowskich 
� prof. Jerzego Łosia � wybitnego matematyka.
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jego następcą została Zofia Łosiowa, pełniąca jako jedyna kobieta w Polsce 
obowiązki delegata, które wykonywała aż do czasu wkroczenia Sowietów 
i rozwiązania RGO. 

Po zakończeniu wojny ewakuowała się do Krakowa, gdzie zamieszkała 
w przechodnim pokoju u pp. Woźniakowskich. W zasadzie ciągle spodziewa-
ła się, że zostanie przez nowe władze aresztowana. Niemniej jednak podję-
ła pracę jako sekretarka znanego pediatry, prof. dr. med. Franciszka Groera. 
Opiekowała się swymi wnukami, synami Jerzego, których matka poważnie 
przez cztery lata chorowała na gruźlicę. Przykładowo, dla Zygmunta stała 
się ukochaną �Babi�, niezastąpionym symbolem więzi rodzinnej. Po 1948 
udała się na Śląsk. Pracowała w administracji Akademii Lekarskiej, później 
Akademii Medycznej w Rokitnicy Bytomskiej. Na stanowisku tym pozostała 
do czasu przejścia w 1961 na emeryturę. Miała pewne zdolności literackie. 
Napisała �Czerwony dom w Izbicy� [co to było: wspomnienie, utwór lite-
racki? � ni wiem!], o Żydach, którzy uciekli z Austrii do Polski. Prowadzi-
ła też kronikę rodziny Łosiów. Prace jej autorstwa zaginęły. Jeszcze będąc 
czynna zawodowo, w czasach stalinowskich odwiedziła o. Tomasza Rostwo-
rowskiego, który był więziony we Wronkach, co wtedy było aktem odwagi, 
gdyż odwiedziny takie były odnotowywane przez UB. Zmarła opatrzona św. 
Sakramentami 4 III1962 w Zabrzu, pochowana została na cmentarzu w Ro-
kitnicy Bytomskiej. 

Zofia z Rostworowskich hr. Łosiowa była kobietą wyjątkowego formatu, 
nie doceniona ani we wspomnieniach rodzinnych, ani też w szerszych opra-
cowaniach historycznych. Powodem tego jest zapewne to, że działała na po-
łudniowych kresach ziem naszych, na których nacjonalizm ukraiński i nawała 
sowiecka zniszczyły polskie więzi kulturowe i wszelką o nich pamięć.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Okólniki i sprawozdania z zebrań Związku Rodziny Hr. Rostworowskich 
h. Nałęcz; �Zagroda Wzorowa� za lata 1925-1926; �Zagroda Wzorowa. Przewodnik Kółek 
Rolniczych. Ilustrowany Tygodnik Rolniczy� za 1929; �Małopolski Tygodnik Rolniczy� za 
1937;; List Zofii Łosiowej do Zofii Rostworowskiej, Rokitnica, 25 VII 1961; Relacja złożo-
na na piśmie przez Zofię z Rostworowskich hr. Łosiową Stefanowi Marianowi Rostworow-
skiemu w Reims (Francja), relacja Zygmunta Łosia z Warszawy.
PUBLIKACJE: o. Tomasz Rostworowski, Zaraz po wojnie, Warszawa 1988, s. 217; Łosiowa 
Stefania Maria Karolina hr i Łoś z Rostworowskich hr. Zofia Augusta, [w:] Ziemianie polscy 
XX wieku. Słownik biograficzny,cz. 7, Warszawa 2004.

Rostworowski-Monografia tom2.ind273   273Rostworowski-Monografia tom2.ind273   273 2013-03-20   15:06:212013-03-20   15:06:21



~ 274 ~

ROZDZIAŁ XXXII

POKOLENIA XV–XVIII

ROSTWOROWSCY Z HRECHOROWA

POKOLENIE XV
Syn FELIKSA i JADWIGI z Chościak-Popielów

KAZIMIERZ (Kazio), ur. 4 IV1874 w Górce Narodowej pod Krakowem, woj-
skowy, ziemianin-rolnik.

Wychował się w domu dziadków Popielów w Kurozwękach. W czerwcu 
1893 w Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie zdał maturę, 
po czym wyjechał na wypoczynek do swej zamężnej siostry Marii Koryt-
ko, przebywającej w Suchodole pod Husiatynem na Podolu. Po wakacjach 
wyjechał do Belgii, gdzie w Państwowym Instytucie Agronomicznym odbył 
studia, po dwóch latach uzyskując tytuł inżyniera rolnika. Po powrocie z Bel-
gii udał do majątku Oskrzesińce, własności swego przyjaciela Stefana Tu-
stanowskiego, zaprzyjaźnionego potem z żoną jego przyrodniego brata Wła-
dysława. Przebywając w Oskrzesińcach, w sąsiednim majątku poznał Olgę 
Żelechowską i postanowił się z nią ożenić. 2 VI 1896 w Ruszczy odbył się 
ślub Aleksandry Żelechowskiej z Kazimierzem Rostworowskim. Poślubiona 
panna była jedyną córką właściciela rozległych dóbr Hrechorów w Galicji 
Wschodniej. Ślub, jak zapisała Maniusia, siostra Kazia, był całkiem cichy, 
o czym przesądziła zapewne nieustabilizowana jeszcze sytuacja materialna 
pana młodego. Małżonkowie przebywali w Hrechorowie, a ich dzieci, po-
cząwszy od pierworodnego syna Jana, rodziły się we Lwowie. 

Owdowiała po Pawłe Popielu Emilia z Sołtyków, babka Kazia, zamie-
rzała właśnie Kaziowi przekazać majątek Ruszcza, w którym przebywała 
po opuszczeniu Kurozwęk. Zamiar ten znalazł potwierdzenie nawet w spo-
rządzonym przez nią testamencie. Tak więc około 1904 Kazio wraz z żoną 
Olgą znaleźli się w Ruszczy, którą młody inżynier rolnik zarządzał. Obser-
wując dość pompatyczny styl bycia ziemian podolskich, przyswoił sobie ich 

Rostworowski-Monografia tom2.ind274   274Rostworowski-Monografia tom2.ind274   274 2013-03-20   15:06:212013-03-20   15:06:21



~ 275~

zwyczaje i zaczął z Ruszczy do Krakowa podróżować wytwornym powo-
zem, ze stangretem w liberii i, co ważniejsze, z jego pomocnikiem na koźle, 
który trąbką oznajmiał wjazd do miasta dostojnego pana. W czasie jednej 
z takich podróży w bramie Floriańskiej wymijała go babka Emilia. Widząc 
wystawność, a zarazem rozrzutność wnuka, postanowiła zmienić testament 
i pozbawić go perspektywy otrzymania Ruszczy. Stało się tak jak postanowi-
ła. Kazimierz nie uzyskał majątku w Krakowskiem i nie został ziemianinem 
w Galicji Zachodniej, z którą czuł się związany. Nawet podejmował pewne 
działania polityczne, jakie miały ugruntować jego osobisty autorytet w środo-
wiskach konserwatywnych Wawelskiego Grodu. W 1906 w Krakowie ogłosił 
drukiem krótką publikację zatytułowaną. Głos ze wsi, napisaną w lutym tego 
roku w Ruszczy. Broszura ta była reakcją na wrzenia rewolucyjne, jakie Ro-
stworowski nazwał wywrotowymi, które miały miejsce w Królestwie w 1905. 
Stanowisko autora podyktowane było obawą przed wzrostem wpływów po-
litycznych socjalistów, którym nie przeciwstawiała się zorganizowana akcja 
warstwy szlacheckiej. Autor Głosu ze wsi wzywał do powołania �Stronnictwa 
Katolickiego Polskiego�, które by pomogło uchronić Galicję od konfliktów, 
jakie zapanowały na ziemiach Królestwa. W broszurze swej domagał się zde-
cydowanej kontrakcji umiarkowanych czynników katolickich przeciwko roz-
szerzającym się wpływom socjalistów i ludowców. 

Podczas I wojny światowej Rostworowski służył w wojsku austro-wę-
gierskim, w którym otrzymał stopień majora. Był w sztabie jednej z fronto-
wych armii austriackich Został wyznaczony do prowadzenia rozmów z bry-
gadierem Józefem Piłsudskim, dowódcą I Brygady Legionów Polskich. Po 
1918 wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
w szeregach 7 pułku strzelców konnych. W lipcu 1920, podczas konferencji 
w Spa, był adiutantem gen. Tadeusza Rozwadowskiego, pełniącego rolę pol-
skiego delegata do spraw wojskowych. Za swój udział w wojnie z bolszewi-
kami otrzymał Krzyż Walecznych. Po zawartym w Rydze pokoju wystąpił 
z wojska i osiadł w Hrechorowie, pocz. Żurawno-Nowosielce, pow. Rohatyn, 
woj. stanisławowskie, gdzie zarządzał gospodarką majątku; od razu założył 
hodowlę koni pół krwi. W tym czasie przyjaźnił się z Tadeuszem Federo-
wiczem, Stefanem Świeżawskim i Janem Szeptyckim. W większości było 
to towarzystwo wysoce uduchowione. Kazia natomiast pociągały konie i to 
rozluźniło jego stosunki z grupą wymienionych tu osób. S.M. Rostworowski 
nazwał swego stryja Kazia osobą równie barwną co bogatą, tak w czasie, jak 
i w metamorfozach. Stefan pisał, że stryj zawsze na nim robił wrażenie, że gra 
rolę i sam sobie imponuje. Trudno powiedzieć, ile te oceny zawierały prawdy 
psychologicznej?

W czerwcu 1923 Kazio wspólnie z żoną Olgą i czworgiem dzieci: Alek-
sandrem, Jadwigą, Marią i Kazimierzem przybył na zjazd rodziny do Kębła. 
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Odegrał w nim dość istotną rolę, m.in. zjazd zlecił mu opracowanie statu-
tu związku rodzinnego. Ponadto wysunął projekt powołania rady familijnej, 
która czuwałaby nad stanem gospodarczym majątków posiadanych przez 
członków rodziny Rostworowskich i podejmowała działania przeciwdziała-
jące ich utracie. Zjazd zobowiązał go do zorganizowania wewnątrzrodzinnej 
współpracy gospodarczej. On, jego żona i troje dzieci byli członkami zało-
życielami Związku Rodziny Hr. Rostworowskich h. Nałęcz, stanowiąc jedną 
czwartą grupy założycieli, którą łącznie tworzyło 20 osób.

Kazimierz był prezesem Towarzystwa Wyścigów Konnych we Lwowie. 
Hodowla koni stała się swoistą pasją tego okresu jego życia. Gdy zbliżał się 
sezon wiosennych wyścigów konnych we Lwowie, koniom hodowanym 
w stajni Kazimierza hr. Rostworowskiego wróżono wielkie sukcesy. Wyścigi 
te odbywały się na torze im. Ferdynanda Juriewicza na Persenkowie w okre-
sie od 24 V do 26 VI 1930. I rzeczywiście, koń Alarm ze stajni w Hrecho-
rowie w gonitwie płaskiej na dystans 1300 m. zdobył II nagrodę, a w takiej 
samej gonitwie na dystans 1800 m. koń Iskierka zdobył I nagrodę. Pierwsza 
z wymienionych nagród przyniosła zwycięzcy 600 zł, druga 800 zł. Sukcesy 
te powtarzały się, bowiem jeszcze koń Zadymka na dystansie 1300 m zdobył 
I nagrodę, Iskierka III nagrodę. Ponadto 18 IX 1930 wymieniony już koń 
Alarm na trasie 2400 m. zdobył nagrodę II, wycenioną na 1500 zł. W zapi-
sach w �Jeźdźcu i Hodowcy� z września 1930 Alarm wymieniany jest jako 
koń pochodzący ze stadniny żony Kazimierza, Olgi hr. Rostworowskiej. 
Niewątpliwie Hrechorów był jej własnością. Widząc sukcesy koni ze staj-
ni hrechorowskiej, zdobywających nawet wysokie nagrody pieniężne, Olga 
prawdopodobnie postanowiła przywrócić sobie tytuł własności owej stadni-
ny, chwalonej i wyróżnianej przez znawców, choć poprzednio inicjatywom 
hodowlanym męża była zdecydowanie przeciwna. Dla Rostworowskiego 
niewątpliwie rok 1930 był kulminacyjnym momentem jego sukcesów kon-
kursowych. Można też dodać, że konie z jego stadniny, odsprzedane wojsku, 
uczestniczyły w zawodach Militari, na przykład koń półkrwi angielskiej ujeż-
dżany przez ppor. Stanisława Łubieńskiego. 

Poza osiągnięciami praktycznymi, trzeba także podkreślić działania pro-
pagatorskie i pisarskie Rostworowskiego. W listopadzie 1929 uczestniczył 
w Pierwszym Ogólnopolskim Zjeździe Hodowców Koni. Wygłosił wtedy 
aż dwa referaty: pierwszy na temat eksportu koni, drugi dotyczył wyścigów 
konnych dla koni półkrwi. Z kolei w 1932 na łamach �Jeźdźca i Hodowcy� 
drukowana była w 10 odcinkach (nr 16�19 i 23�28) ogromna fachowa rozpra-
wa Kazimierza Rostworowskiego zatytułowana Nasze czołowe matki stadne 
w okresie powojennym. Jej treść świadczyła o znakomitej znajomości mate-
rii hodowlanej, jaką szczycić się mógł autor tej rozprawy. W tym czasie Ro-
stworowski utrzymywał bliskie stosunki ze swym kuzynem Pawłem Popielem 
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(1870�1936), który słusznie uchodził za najbieglejszego znawcę wszystkich 
stadnin w kraju, bowiem większość ich osobiście odwiedził, a obserwacje swe 
ogłaszał w książkach, a także artykułach licznie publikowanych na łamach 
�Jeźdźca i Hodowcy�. Gdy w czerwcu 1931 do Lwowa przybył minister rol-
nictwa i dóbr państwowych Leon Janta-Połczyński, Kazimierz Rostworowski 
w gronie dwóch innych przedstawicieli został wydelegowany przez hodow-
ców, właścicieli stajni i jeźdźców, do rozmów z tym eminentnym gościem, 
rzadko nawiedzającym Małopolskę Wschodnią. Przedstawiał wówczas bo-
lączki reprezentowanego środowiska hodowców koni. Współwłaściciel Hre-
chorowa miał pozycję renomowaną, gdyż w województwie stanisławowskim 
hodowla koni stała na miernym poziomie, tak iż stworzona przez niego stadni-
na w tamtejszych lokalnych warunkach była czymś wyjątkowym. O Rostwo-
rowskim trzeba też powiedzieć, że zdołał skutecznie wszczepić swoim trzem 
synom Janowi, Aleksandrowi i Kazimierzowi zamiłowanie do koni i sztuki 
jeździeckiej. Będą oni często odnotowywani w prasie jeździeckiej, która wy-
mienia ich zawsze, podobnie jak ojca, z tytułem hrabiowskim. 

Trudno jest nawet wyznaczyć ściśle granicę czasu od kiedy właścicie-
lem stadniny w Hrechorowie przestaje być Kazimierz senior, a staje się nim 
Kazimierz Rostworowski junior. Ale można przyjąć, że stało się to w 1934. 

Kazimierz Rostworowski nad zabitym odyńcem w Trzebieniu w 1943 r., 
z zawodu ziemianin, hodowca koni. i administrator majątków ziemskich
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W rok później Kazimierz senior znalazł sobie nowe pole działalności, wszedł 
bowiem do zarządu cukrowni Chodorów i w jego pracach żywo się udzielał. 
W tym jednak czasie, z powodu kryzysu w stosunkach małżeńskich, przeniósł 
się do Trzebienia pod Magnuszewem, gdzie był administratorem majątku or-
dynatówny zamojskiej Marii z hr. Zamoyskich Stanisławowej Zamoyskiej, 
która w maju 1939 owdowiała. Stanowisko to pełnił również po wybuchu II 
wojny światowej. Przebywał wówczas w Trzebieniu początkowo tylko ze swą 
synową Teresą z Mazarakich Rostworowską. I otóż Teresa z Marią Zamoyską 
w towarzystwie oficerów Wehrmachtu udały się na wycieczkę i znalazły się 
przypadkowo na terenie fabryki amunicji w Pionkach. Gdy wróciły do domu, 
w Trzebieniu pojawiło się gestapo i zaaresztowało panią Zamoyską, która 
została wysłana do obozu w Ravensbrück. Kazimierz natychmiast polecił 
swej synowej opuszczenie Trzebienia. Udała się ona do majątku Wojciecha 
Kowerskiego Przyłęczek pod Wodzisławiem. Rostworowski zatem jakiś czas 
sam zarządzał majętnościami pani Zamoyskiej, która jednak dzięki interwen-
cji Maurycego Potockiego u Hermanna Göringa po paru miesiącach została 
z obozu zwolniona.

Pozycja zawodowa Kazimierza stała się oparciem dla całej jego rodziny, 
żony, córki Marysi, syna Jana i jego pięciorga dzieci, gdy zdołali się oni zgro-
madzić w Trzebieniu po ucieczce w 1940 ze Lwowa spod okupacji sowie-
ckiej. Anna Rostworowska w korespondencji z 23 VII 1941 pisała: W Trze-
bieniu miałam pyszne wywczasy. U wdowy po Stasiu Zamoyskim gospodaruje 
Stryjcio Kazio. Mieszkają w 16-pokojowym domu z Ciocią Olgą, Marysią, 
Jasiem Susznieńskim i jego pięcioma dziećmi. Wojny się tam wcale nie czuje, 
tak cicho, spokojnie i zasobnie. Tylko sporo w pałacu wysiedlonych. Jadzia 
jeszcze ze Lwowa nie pisała. Córka Kazimierza Jadwiga była jedynym człon-
kiem rodziny, który pozostał we Lwowie i mało tam życia nie postradała. 
Kartka jest pisana już po zajęciu Lwowa przez Niemców i dlatego oczekiwa-
no od niej wiadomości.

Zasługą Kazimierza było też to, że uratował od zagrożenia życia Jerzego 
Wasowskiego oraz jego ojca Józefa, mających pochodzenie żydowskie. Ojca, 
przed wojną dyrektora Wyższej Szkoły Dziennikarskiej, umieścił w Ordyna-
cji Zamojskiej, a syna Jerzego przyjął w Trzebieniu i przechował przez znacz-
ną cześć lat okupacji niemieckiej. Wasowski po wojnie stał się człowiekiem 
sławnym w Polsce jako współtwórca wraz z Jeremim Przyborą cieszące-
go się wielkim uznaniem telewizyjnego Kabaretu Starszych Panów.

Kazimierz Rostworowski podczas wojny był przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej �Rolnika� i kontrolował finanse jego filii w Radomiu. Jego zna-
jomość niemieckiego pozwoliła mu dobrze wywiązywać się z tych zadań, 
niemniej w 1942, argumentując pogorszeniem się stanu zdrowia, administra-
cję Trzebinia przekazał synowi Janowi, a sam udał się do Warszawy, gdzie 
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przeszedł dość ciężką operację na prostatę. Po operacji w opiekowały się nim 
córki Jadzia i Marysia. W 1943, gdy odzyskał siły, z żoną oraz z córką Ma-
rysią i dziećmi Jana: Teresą, Kitą i Markiem wyjechał do Wolicy pod Stopni-
cą, gdzie podjął się funkcji administratora tamtejszego majątku ziemskiego. 
W sierpniu 1944 na przyczółku baranowskim [ nie magnuszewskim] za-
częły się toczyć ciężkie walki po sforsowanie Wisły przez Rosjan. Sześcioro 
Rostworowskich ukrywało się w podziemiach kościoła w Stopnicy, później 
zdołali się ewakuować do Kazimierzy Wielkiej, gdzie ich kuzynka, Zofia Ro-
stworowska z dwoma synami i córką, miała pokój z kuchnią. Znalazłszy się 
w Kazimierzy Wielkiej, 
zaczął objeżdżać sąsied-
nie dwory ziemiańskie 
z prośbą o przyjęcie choć 
jednej osoby ze swej 
licznej rodziny. Okazy-
wał wówczas wiele hartu 
ducha i energię, był nie-
wątpliwym przywódcą 
i opiekunem całej grupy 
rodzinnej. W tym kry-
tycznym okresie w Bej-
scach, pow. Miechów, 
w dobrze prosperującym 
majątku Byszewskich, 
znalazł dla siebie posa-
dę administratora, prze-
bywał tam z żoną, córką 
Marysią i wnukiem Mar-
kiem. Gdy jednak wkro-
czyli Sowieci, majątek 
został poddany reformie 
rolnej i Kazimierz musiał 
go opuścić. Poszukiwał 
innych nierozparcelowa-
nych majętności. Kolejno 
udawało mu się znaleźć 
zatrudnienie w Łękawicy 
pod Tarnowem, w mająt-
ku Kopania pod Mikoło-
wem i w Brzezince pod 
Mysłowicami. Tu jeszcze 

Kazimierz Rostworowski (1874�1954) z żoną Olgą 
z Żelechowskich (1872�1949) 
podczas swoich złotych godów 

� Brzezinka k. Mysłowic, 5 VI 1946 r..
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5 VI 1946 zdołał zorganizować uroczysty obchód 50-lecia swego małżeń-
stwa, tzw. złote gody. W uroczystości brała udział konna banderia. Szybko 
jednak nastały czasy, że na ziemiach rdzennie polskich nie mogli już w ad-
ministracji majątków być zatrudniani byli ziemianie. Rostworowski musiał 
wyruszyć na Ziemie Odzyskane. W 1947 przeniósł się do Karska pod My-
śliborzem, gdzie był zarządcą klucza majątków, po czym po upływie roku 
przeszedł na emeryturę. Zmarł 4 XII 1954 w Karsku i tam został pochowany. 
Był przywiązany do tradycji. Podczas I Zjazdu Rodzinnego w Kęble wyrażał 
pogląd, że Rostworowscy nie powinni rezygnować z tytułu hrabiowskiego 
używanego w rodzinie przez 150 lat, gdyż rezygnacja z tytułu dezawuowa-
łaby pokolenia poprzedników używających właśnie tego tytułu. W pamięci 
osób, które go znały, zachowało się o nim wspomnienie, iż był człowiekiem 
z poczuciem humoru, z dużą odpornością duchową i wielką energią. Jego 
wyniosła sylwetka robiła silne wrażenie, tym więcej, iż nosił długą brodę.

Bibliografia: Głos ze wsi., Kraków 1906 (pisane w Ruszczy 20 lutego 1906); Nasze 
czołowe matki stadne w okresie powojennym, �Jeździec i Hodowca� 1932, nr 16, 
s. 185�187, nr 17, s. 198�199, nr 18, s. 208�210, nr 19, s. 221�222, nr 23, s. 268�
270, nr 24, s. 280�282, nr 25, s. 293�294, nr 26, s. 305�306, nr 27, s. 317�318, 
nr 28, s. 327�329.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Maria z Rostworowskich Korytkowa, Pamiętnik, s. 8, 9, 16, 35, 42 (mps); 
Protokóły ze zjazdów rodzinnych z 1923, 1929, 1935 i 1938; Listy Anny Rostworowskiej do 
siostry Marii Klary Rostworowskiej w Callenelle z 23 VII 1941 i S. M. Rostworowskiego 
do Zofii z Rostworowskich hr. Łosiowej, Reims, 26 XII 1960, s.13; Relacje Teresy i Marka, 
dzieci Jana Rostworowskiego zamieszkałych w Montrealu.
PUBLIKACJE: Księga pamiątkowa III Gimnazjum obecnie II Liceum im. Króla Jana Sobie-
skiego 1883�1983, Kraków 1984, s. 322; �Jeździec i Hodowca� 1929, nr 39, s. 580, nr 48, s. 
715; 1930,nr 21, s. 292�393, nr 28, s. 537 i 538, nr 36, s. 668 (zdjęcie z Pawłem Popielem); 
1931 nr 26, s. 399;1932, nr 35, s. 415; nr 40, s. 475; J. Gapus, Postawy społeczno-polityczne 
ziemiaństwa w latach 1939�1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego), Kielce 2003, s. 
70, 79,106 (błędnie podane, że był aresztowany razem z córką Teresą); P. Sz. Łoś, Szkice do 
portretu ziemian polskich XX wieku, Warszawa 2005, s. 371.

ALEKSANDRA (OLGA) z ŻELECHOWSKICH ROSTWOROWSKA h. Ciołek, ur. 
18 X 1872 w Karowie, pow. Rawa Ruska, córka Wincentego i Anieli z Dwo-
rzaków, ziemianka, żona Kazimierza.

Majątek Karów, gdzie przyszła na świat, należał do Maramaroszów, a jej 
matka, pani Aniela, była właśnie I voto Maramarosz. Jej ojciec był uczestni-
kiem powstania z 1863. Była jedynym dzieckiem swoich rodziców. Ślub jej 
miał się odbyć w Częstochowie, jednakże państwo młodzi na czas nie otrzy-
mali paszportów do Królestwa,wobec tego odbył się on w podkrakowskiej 
Ruszczy należącej do Popielów, dziadków męża. Olga była osobą niskiego 
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wzrostu i nie grzeszyła pięknością, natomiast w życiu starała się kierować 
rozsądkiem i dużym zmysłem oszczędności. Pochodziła z zamożnej rodzi-
ny, co dla jej męża, który nie mógł liczyć na własne zasoby, nie pozosta-
wało bez znaczenia. Była właścicielką Hrechorowa z folwarkiem Ostrów 
w pow. rohatyńskim i Suszna wraz z folwarkami Tobołów i Heinrichsdorf 
w pow. radziechowskim. Suszno nabyła w 1911 od Władysława Kraińskiego. 
Sama zamieszkiwała w Hrechorowie, w małym, dość chłodnym zimą dwor-
ku. W Hrechorowie był również rozległy pałac. Lecz jego pomieszczenia 
w części tylko wyremontowane, użytkowane były dla celów gospodarczych, 
m.in. tu mieściła się mleczarnia, dostarczająca swoje produkty do Lwowa. 
Olga Rostworowska inicjatywom hodowlanym swego męża nie była zbyt 
przychylna, obawiając się nadmiernych kosztów utrzymania stadniny. Gdy 
jednak konie z Hrechorowa zdobywały wysokie nagrody, pani Rostworow-
ska w 1930 sama zaczęła występować na wyścigach konnych we Lwowie 
jako właścicielka stadniny hrechorowskiej. Wówczas to koń Alarm otrzymał 
wspomnianą już II nagrodę. Również we wrześniu 1930 inny koń ze stadniny 
z Hrechorowa, Sonata, otrzymał na wyścigach we Lwowie V nagrodę Stad-
niny Jaryczów. Potem z kolei Alarm uzyskał 25 września w gonitwie płaskiej 
na 2.000 m I nagrodę, a pięć dni później Iskierka zdobyła w gonitwie na 1600 
m I nagrodę, natomiast 2 X 1930 w gonitwie z płotkami na dystansie 2400 
m. renomowany Alarm otrzymał III nagrodę. Wszystkie te zwycięstwa hono-
rowane były wysokimi kwotami, co pozwalało podnosić poziom zarządzanej 
stadniny.

W 1931 Olga Rostworowska przekazała majątek Suszno łącznie z obu 
folwarkami swemu pierworodnemu synowi Janowi. Pragnęła jednak wszyst-
kim swoim dzieciom zapewnić w miarę równe prawa spadkowe. Dbała o to, 
by jej wola była zrealizowania, 27 V 1938 sporządziła klarowny w treści 
testament. Stwierdzała w nim, że syn Jan jest już jako właściciel (mimo bra-
ku odpowiedniego zapisu hipotecznego) Suszna wyłączony z masy spadko-
wej. Natomiast majątek Hrechorowo przekazywała swemu najmłodszemu, 
bardzo kochanemu synowi Kazimierzowi zobowiązywała go do dokonania 
spłat pozostałego rodzeństwa, a więc drugiego z rzędu syna Aleksandra i obu 
córek, przyznając każdemu z dzieci po 80 tys. zł w złocie. Spłaty te miały 
być dokonane po jej śmierci, a jeśliby nie nastąpiły w ciągu trzech lat od daty 
jej zgonu, to do należności miały być doliczane odsetki w wysokości 5%. 
Może zastanawiać to, że swój rodowy majątek przekazywała najmłodszemu 
synowi, z pominięciem Aleksandra. U postaw tej decyzji jednak leżało to, że 
syn Oleś już się usamodzielnił. Był właścicielem stajni wyścigowej w War-
szawie, do której nieodpłatnie sprowadzał konie ze stadniny hrechorowskiej. 
Olga Rostworowska nawet tak dalece nie przewidywała możliwości przejęcia 
Hrechorowa przez Olesia, iż w testamencie zaznaczyła, że gdyby spadkobier-
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ca syn Kazimierz nie ożenił się, to Hrechorowo po jego śmierci winno przejść 
na któregoś z synów jego najstarszego brata Jana. Olga w testamencie swemu 
mężowi Kazimierzowi przyznawała rentę w kwocie 400 zł miesięcznie, zaś 
biżuterię i akcje cukrowni w Chodorowie córkom do podziału. 

Ranga tych postanowień już wkrótce okazała się fikcyjna. Gdy nadszedł 
wrzesień 1939 i wybuchła wojna, w dworze hrechorowskim przebywała tyl-
ko Olga ze swą córką Marysią. Mąż był w Trzebieniu, trzej synowie w woj-
sku, a córka Jadwiga we Lwowie. Okoliczna ludność wiejska w dobrach 
hrechorowskich była wyłącznie ukraińska. Niewiele brakowało, aby chłopi 
nabrali odwagi i zamordowali obie obszarniczki samotnie przebywające we 
dworze. Jednakże przy pomocy córki Marysi Oldze udało się przedostać do 
Lwowa. Tam, cierpiąc pod sowiecką okupacją głód, zimno i niepewność losu, 
przebywała do maja 1940, kiedy syn Jan zdołał uzyskać zgodę władz sowie-
ckich na wyjazd rodziny do Generalnego Gubernatorstwa. Na nazwisko Olgi 
Rostworowskiej, jako przywódczyni wyjeżdżającej grupy rodzinnej (córka 
Marysia i pięcioro dzieci Jana) z datą 29 V 1940 została wystawiona prze-
pustka, upoważniająca do przekroczenia granicy z terenu okupacji sowieckiej 
do Generalnego Gubernatorstwa. Do 1942 Olga ze swym mężem mieszka-
ła w Trzebieniu, a później razem z nim udała się do Warszawy. Gdy Kazio 
leżał w szpitalu, do mieszkania warszawskiego wpadli bandyci. Przerażona 
Olga pobiegła w stronę miejsca, gdzie miała ukrytą biżuterię,by jeszcze coś 
schować. Nie zdołała, gdyż bandyci, idąc za nią, zabrali wszystkie jej skarby. 
Tak w ciągu trzech lat wartości materialne, których była spadkobierczynią 
i właścicielką, przeminęły jak bańka mydlana. Późniejszy okres wojny i czas 
powojenny spędziła u boku męża, wraz z nim zmieniając nieustannie w tuła-
czej wędrówce miejsca pobytu. Na egzemplarzu napisanego 11 lat wcześniej 
i pieczołowicie przechowywanego testamentu 24 VI.1949 z jej polecenia zo-
stało dopisane, że wszystko, co w swoim czasie przekazała synowi Kazimie-
rzowi, teraz oddaje córce Marii. Kazio nie żył, a Marysia była przy niej. Ale 
dóbr, którymi dysponowała już nie było. Zmarła zaatakowana gangreną 31 
VII 1949 w Karsku pod Myśliborzem i tam jest pochowana.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum Związku Rodziny Rostworowskich. Archiwum Romanów, 
Paczka IV, nr 203; Archiwum rodzinne Andrzeja Rostworowskiego w Warszawie.
PUBLIKACJE: �Jeździec i Hodowca� 1930 nr 44, s. 799, nr 46, s. 832, nr 47, s. 850; R. Aftanazy, 
Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. VI, Wrocław 1995, s. 226�227.
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POKOLENIE XVI
Dzieci KAZIMIERZA i OLGI z Żelechowskich

JAN (1897–1975), najstarszy syn, właściciel Suszna, cieszący się licznym 
potomstwem, będzie omówiony w kolejnym rozdziale.

JADWIGA, ur. 1899 we Lwowie, dzieciństwo spędziła w Hrechorowie, pow. 
Rohatyn, woj. stanisławowskie. 

Maturę zdała w gimnazjum SS. Niepokalanek w Jazłowcu. Miała przy-
kre doświadczenia na tle uczuciowym. Rygorystycznie wychowywana przez 
ojca, nie znajdowała u niego aprobaty dla kawalerów starających się o jej 
rękę. W rezultacie nawiązała romans z rządcą w Hrechorowie, Władysławem 
Chodeckim, mającym własną rodzinę. Ze związku tego w 1931 narodziła się 
córka. Do 1935 nadal przebywała w Hrechorowie, prowadząc gospodarstwo 
domowe rodziców. Około 1938 wyjechała do Lwowa i przy ul. Szajnochy 2 
prowadziła sklep z produktami wiejskimi. Po śmierci swej bratowej Jadwigi 
z Wańkowiczów Rostworowskiej, w tymże jeszcze roku przebywała w Susz-
nie, opiekując się jej dziećmi. Z początkiem wojny wyjechała do Lwowa, 
gdzie podczas okupacji sowieckiej zajmowała się wspólnie z Chodeckim do-
raźnym handlem. Została aresztowana przez Sowietów i osadzona w więzieniu 
w Brygidkach. Przed wkroczeniem Niemców w 1941 Sowieci wymordowali 
znajdujących się tam więźniów. Jadwiga podczas zbiorowego mordu znalazła 
się pod trupami i dzięki temu uratowała życie. Z korytarza więziennego wy-
czołgiwała się wśród strumieni krwi ludzkiej. Uratowana we wprost cudowny 
sposób, udała się z Władysławem Chodeckim do Warszawy, gdzie wspólnie 
z nim prowadziła punkt handlowy. Niespodziewanie dostała zapalenia ucha 
środkowego, wskutek wysokiej gorączki utraciła przytomność i pozbawiona 
szybkiej interwencji lekarskiej zmarła 7 II 1944 w Wawrze. Za oświadczeniem 
pisemnym, że je pochówek jest tymczasowy, została pochowana w grobowcu 
Karola Rostworowskiego na Powązkach w Warszawie. Opis okoliczności jej 
pogrzebu znajdujemy w liście Teresy z Fudakowskich Rostworowskiej, która 
z datą 15 II 1944 pisała: Dziś rano pochowaliśmy Jadzię w naszym grobie, za 
co bardzo nam dziękowali, gdyż rzeczywiście wybawiłam ich z kosztu ogrom-
nego. Potem zebraliśmy się na śniadanie u Nuny (kanoniczki) (�) Byli stryj 
Kazio i jego reszta dzieci, a z wnuków Teresa i Andrzej. Oczywiście o. Jan 
i Tomek, ciocia Leoncia nie mogła się wybrać, bo to bardzo uciążliwa rzecz, 
ale byli Józiowie. (�) Dosyć dramatyczna była ta tak szybka śmierć Jadzi 
i pozostała córeczka, spora dziewczynka, chyba dziesięcioletnia, będzie teraz 
przy babce pod opieką Marysi, nosi nazwisko ojca. Opis ten jest obrazem 
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solidarności rodzinnej z trudnego czasu okupacji niemieckiej, kiedy to na 
pogrzeb Jadwigi stawiają się niemal wszyscy krewni zamieszkali wówczas 
w Warszawie, a nawet poza nią, by oddać ostatnią posługę córce, siostrze, 
ciotce, kuzynce, której zwłoki zostają złożone w grobowcu Rostworowskich, 
lecz należących do innej linii, nawet daleko spokrewnionych.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Kartki Teresy z Fudakowskich Rostworowskiej do S. M. Rostworowskie-
go, Warszawa, 13 II 1944 i 15 II 1944.
PUBLIKACJE: o. Tomasz Rostworowski, Szerzyć Królestwo, Warszawa, 2005, s. 29. 

POKOLENIE XVII
Córka JADWIGI Rostworowskiej i WŁADYSŁAWA Chodeckiego

TERESA (Renia) CHODECKA, córka Jadwigi Rostworowskiej i Władysława 
Chodeckiego, ur. 22 III1931 we Lwowie.

Do wybuchu wojny przebywała w Hrechorowie. W momencie wejścia 
Rosjan mieszkała w miejscowości Backa, pow. Toporów, skąd wyjechała do 
Lwowa. Mieszkała we Lwowie do czasu wkroczenia Niemców w 1941 i póź-
niej do 1942, aż do wyjazdu do Warszawy. Uczęszczała do gimnazjum SS. 
Niepokalanek w Warszawie, a gdy w lutym 1944 zmarła jej matka, udała się 
do Wolicy pod Stopnicą, do swego dziadka Kazimierza. Wspólnie z dziad-
kiem przebywała w Kazimierzy Wielkiej, Bejscach, Łękawicy, Kopaninie 
koło Mikołowa. Z początkiem roku szkolnego 1946 udała się do Zakopa-
nego, gdzie wspólnie z Kitą Rostworowską uczęszczała do Szkoły Gospo-
darczej w Kuźnicach. W 1949 zdała maturę, po czym udała się do Wrocła-
wia, gdzie pracowała w restauracji. 15 VII 1950 we Wrocławiu zawarła ślub 
cywilny ze Zbigniewem Gajewiczem, synem Bolesława i Franciszki Rolke. 
Miała troje dzieci: Jadwigę (ur. 6 I 1954 we Wrocławiu), Dominikę (ur. 7 
I 1963 we Wrocławiu) i Marka (ur. 26 I 1966 w Lęborku). Dominika jest 
zamężna za Henrykiem Rudym i nosi nazwisko Gajewicz-Ruda. Renię we 
Wrocławiu odwiedzała ciotka Maria Rostworowska. Wyrażała niepokój o jej 
los, a w liście do swej kuzynki pisała. wyrzucając sobie: Zawiniłam, że i ja 
nie dopełniłam wszystkich moich obowiązków względem niej. -Renia Chode-
cka w 1963 wyjechała z dziećmi do Lęborka. Pod Lęborkiem w Mikorowie 
pracowała w nadleśnictwie jej ciotka Marysia Rostworowska. W 1968 uzy-
skała rozwód ze Zbigniewem Gajewiczem. W Lęborku pracowała w kawiar-
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ni, a potem była kierownikiem Zakładów Gastronomicznych. Obecnie jest 
na emeryturze, często przybywa do Warszawy i zajmuje się od czasu śmierci 
Kity jej licznymi wnukami. 

POKOLENIE XVI
Młodsze dzieci KAZIMIERZA i OLGI z Żelechowskich

MARIA (Marysia),ur. 1 XI 1900 w Żurowie. woj. lwowskie, młodsza córka 
Kazimierza i Olgi z Żelechowskich, urzędniczka, uczestniczka wspólnot ka-
tolickich.

Choć urodziła się w Galicji, wczesne dzieciństwo spędziła pod opieką 
swej owdowiałej babki Jadwigi Rostworowskiej w Kurozwękach pod Sta-
szowem, które leżały już w Królestwie. Gdy podrosła, poszła do zakładu wy-
chowawczego SS. Niepokalanek w Jazłowcu, pow. buczacki, późniejsze woj. 
tarnopolskie. Przebywała tam osiem lat, tak iż dzieciństwo spędziła faktycz-
nie poza domem i poza opieką własnych rodziców. Po zdaniu matury została 
na rok posłana do Paryża, gdzie była wolną słuchaczką na Sorbonie. W 1928 
przybyła do Warszawy z zamiarem pogłębienia swego wykształcenia. We-
szła w środowisko akademickie Uniwersytetu Warszawskiego, uczęszczała 
na wykłady, interesowała się filozofią i naukami społecznymi, lecz wzywana 
często przez matkę do Hrechorowa, stacjonarną studentką nie była. W War-
szawie włączyła się w nurt pracy Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Aka-
demickiej �Odrodzenie�. Uczestniczyła w Tygodniach Społecznych w Lub-
linie. W roku akademickim 1929/1930 została wybrana członkiem Komitetu 
Wykonawczego Wydziału ds. Koleżanek. Przewodniczącą Wydziału była 
Władysława Jakubska. W tym czasie zaczęły powstawać w Warszawie, Kra-
kowie, Lublinie, Lwowie i w Poznaniu koła koleżanek �Odrodzenia�. War-
szawskie koło rozwinęło swoją pracę w latach 1931/1932, uchwaliło własny 
program. Co dwa tygodnie odbywały się zebrania, podczas których studentki 
wygłaszały odczyty na różne tematy: wychowania, Kościoła, zadań rodziny, 
społeczeństwa. Podczas niektórych zebrań czytano Ewangelię pod kierun-
kiem ks. Leona Pawliny. Marysia Rostworowska prowadziła dział zagranicz-
ny Wydziału. Nawiązała współpracę z sekcją studentek PAX Romana, a także 
z Międzynarodową Unią Katolickich Związków Kobiecych, do której przy-
stąpiła grupa studentek, tworząc sekcję polską. W maju 1930 w Rzymie odbył 
się zjazd Unii, Rostworowska reprezentowała na nim �Odrodzenie�. Po po-
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wrocie do kraju w kole koleżanek w Warszawie wygłosiła odczyt o Między-
narodowej Unii Katolickich Związków Kobiecych. Wydział ds. Koleżanek 
zawarł też umowę o współpracy w kraju ze Związkiem Sodalicji Studentek. 
Podjął nawet akcję zakładania kół koleżanek w szkołach średnich. 

Od 1930 Prezydium Komitetu Wykonawczego �Odrodzenia� pełniło za-
razem funkcję Prezydium Rady Naczelnej, najwyższej władzy Stowarzysze-
nia. Marysia już od sierpnia 1930 uczestniczyła w pracach głównych władz 
SKMA, była obecna na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego w Lublinie, 
gdzie reprezentowała jeszcze środowisko lwowskie. Rada Naczelna na swym 
posiedzeniu w dniach14�16 XII 1930 w Poznaniu już oficjalnie wybrała ją 
członkiem Komitetu Wykonawczego całego �Odrodzenia�, któremu prze-
wodniczył Ignacy Kruszyński, a członkami byli: Karol Pieńkowski, Stanisław 
Sobański, Wacław Sobański, Tadeusz Szteyner, Wacław Tarnowski, Roman 
Thiemme i Zofia Żebrowska. Rostworowska w Komitecie Wykonawczym 
była w 1931 zastępcą K. Pieńkowskiego, prezesa Komisji Spraw Zagranicz-
nych. Jako przedstawicielka Wydziału Koleżanek została delegatką SKMA 
�Odrodzenie� na XI Kongres Pax Romana we Fryburgu. W skład czterooso-
bowej delegacji wchodzili poza Rostworowską Karol Pieńkowski, ks. Stani-
sław Wojsa i Wacław Sobański, wiceprezes Komitetu Wykonawczego. W na-
stępnym roku 1932 Rostworowska znów była delegatką na XII Kongres Pax 
Romana, jaki w dniach 9� 14 sierpnia obradował w Bordeaux i Lourdes. Lecz 
już wtedy była ona, nie jak poprzednio raczej sekretarką, lecz rzeczywistym 
zastępcą Karola Pieńkowskiego, a nawet w okresach jego nieobecności kie-
rowała sama Komisją Spraw Zagranicznych całego SKMA. Na niektórych 
pismach podpisywała się jako sekretarz tej Komisji.

W owych latach 1930�1933 była zaangażowana na wielu polach pracy 
�Odrodzenia�. W 1931 uczestniczyła regularnie w często odbywających się 
posiedzeniach Komitetu Wykonawczego w Warszawie, w 1932 została prze-
wodniczącą Wydziału Koleżanek. Brała też udział w pracach różnych sekcji 
Wydziału, jak np. sekcji filozofii katolickiej, sekcji ekonomiczno-społecz-
nej, a na posiedzeniu sekcji liturgicznej wygłosiła referat �O znaczeniu wy-
chowawczym liturgii�. W 1932 została wybrana członkiem Zarządu SKMA 
�Odrodzenie�, pełniła rolę sekretarza (sekretarki) Zarządu, była m.in. organi-
zatorką pielgrzymki do Rzymu. W SKMA �Odrodzenie� członkowie władz 
byli wybierani na czas roku akademickiego. W latach poprzedzających wojnę 
działalność wielu organizacji katolickich zamarła wskutek wtopienia ich pra-
cy w ramy Akcji Katolickiej. Rostworowska także w latach poprzedzających 
wybuch wojny prowadziła działalność charytatywną w szeregach Akcji Ka-
tolickiej w Warszawie i we Lwowie. Utrzymywała jednak stałe mieszkanie 
w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 74 m. 17, co świadczyło o tym, że 
zamierzała utrzymać kontakty z akademickimi środowiskami młodzieżowy-
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mi stolicy. Początek działań wojennych z września 1939 roku zastał ją jednak 
w Hrechorowie, gdzie przebywała jedynie z matką. Gdy ustały funkcje pań-
stwowych władz polskich, chłopi - Ukraińcy zaraz zaczęli nacierać na dwór 
i niewiele brakowało a zamordowaliby dwie przebywające w nim kobiety. 
Marysia z matką salwowały się ucieczką do Lwowa, gdzie przy ul. Szaj-
nochy znajdowało się wcześniej już wynajęte mieszkanie. Do mieszkania 
tego ściągnęło też pięcioro dzieci najstarszego brata Marysi Jana z majątku 
Suszno, również poszukujących schronienia. Jan w tym czasie przebywał na 
froncie, a jego żona zmarła już przed wojną. Marysi zatem przypadła rola 
opiekunki nad matką i pięciorgiem bratanków, z której to roli wywiązała się 
bardzo dzielnie. Czas nie był łatwy. Lwów pod okupacją sowiecką szybko 
zbiedniał, gdy tylko nastała zima zabrakło artykułów żywnościowych i opału. 
Ponadto rodzina liczyła się z tym, że w każdej chwili zostanie wywieziona 
w głąb Rosji. Tymczasem bratu Janowi udało się uzyskać zgodę władz so-
wieckich na przyjazd rodziny w maju 1940 do Generalnego Gubernatorstwa, 
gdzie osiadła w Trzebieniu pod Magnuszewem, w majątku administrowanym 
przez ojca Marysi. Z tego czasu zachował się wierszyk o niej:

Gromadą kanibalów przez los obarczona
Cierpliwie to jarzmo całe życie niosła.
Symbol cnoty, świetlanym nimbem okolona
Sięga niebios sklepienia � chociaż nie urosła.

Jednakże w 1943 Kazimierz Rostworowski zdecydował się przenieść do 
Wolicy pod Stopnicą, gdzie udała się także część rodziny, to jest Olga � mat-
ka, Marysia oraz troje dzieci Jana: Teresa, Konstancja i Marek. W sierpniu 
1944 toczyły się tam krwawe walki podczas forsowania przez Rosjan Wisły. 
Mieszkańcy Stopnicy i okolic kryli się w podziemiach miejscowego kościo-
ła. Zbiegło się tam wiele rodzin. Rostworowskich też było sześcioro. Ktoś 
musiał wychodzić na zewnątrz po wodę do picia i gotowania Tymczasem ze-
wsząd panował szalony obstrzał z czołgów, dział i broni pokładowej samolo-
tów. Marysia w tym czasie, jak wspominają naoczni świadkowie, okazywała 
niezłomną odwagę. Była zawsze tą, która wychodziła z podziemi kościoła 
po wodę i nigdy nie okazywała żadnego lęku. Opiekowała się całą rodziną, 
a szczególnie bratanicą Teresą, która podczas ostrzału została ranna. Po ewa-
kuacji do Kazimierzy Wielkiej Marysia na krótko zamieszkała w Bejscach. 
Potem była wraz ze swymi rodzicami kolejno w Łękawicy, Kopaninie i Brze-
zince, aż w końcu dotarła do Karska pod Myśliborzem. Opiekowała się bra-
tankiem Markiem, stworzyła dom-przystań dla całej rodziny, pomagała ojcu 
w zarządzaniu majątkiem. W końcu sama została zatrudniona w charakterze 
sekretarza Nadleśnictwa Karsko, gdzie pracowała jeszcze po śmierci obojga 
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rodziców i pełnym usamodzielnieniu się ich wnuków. Pracę tę kontynuowała 
w Nadleśnictwie w Mikorowie oraz w 1963 w Pogorzelicach Słupskich pod 
Lęborkiem. Po przejściu na emeryturę w 1967 przeniosła się do Warszawy, 
gdzie jej najstarszy bratanek Nik zapewnił jej mieszkanie, a bratanek Andrzej 
z żoną Hanką opiekę. Tu w Warszawie, z okazji jakiegoś przyjazdu do Nika, 
spotkał ją kiedyś o. Tomasz Rostworowski i w jednym ze swoich listów za-
pisał: Widziałem się też po raz pierwszy od 1939 roku z Marysia Suszeńską, 
przezacną, mądrą i dobrą dla wszystkich. W innym znowu liście pozostawiał 
przepiękną opinię o niej: Marysia jest naprawdę ośrodkiem duchowym rodzi-
ny. Uduchowiona, nie tylko zaprzątnięta sprawami materialnymi, jak by się 
zdawało, lecz wręcz odwrotnie � zatroskana o sprawy duchowe rodzeństwa, 
bratanków, Olesiów, Nika i wielu, wielu osób, którym pomaga, które przy-
ciąga swoją szerokością zainteresowań, aktualnością refleksji i pomysłów, 
niesłychaną dobrocią serca, gotowością do usług, a przed wszystkim cichą 
a gruntowną pobożnością, z której czerpie siły duchowe. Cóż za wspaniała, 
przemyślana i pogłębiona opinia o drugim człowieku. Niewątpliwie Marysia 
była ostoją duchową swojej rodziny, której członkowie, ogromnie zindywi-
dualizowani, o wybujałych naturach, bynajmniej nie byli łatwymi partnera-
mi. Po wojnie niewiele podróżowała. Ale pewnego dnia zawitała do Krakowa 
i złożyła wizytę Karolowej Hubertowej Rostworowskiej na Gontynie. Róża, 
która bez powodu się nikim nie zachwycała, w jednym z listów napisała 

Maria Rostworowska (1900�1988) � druga córka Kazimierza, działaczka �Odrodzenia� 
i wspólnot katolickich, urzędniczka w nadleśnictwie. Stoi nad trumną swego brata Jana, 

za nią Konstancja, Kazimierz i Piotr Morawscy � Warszawa, 21 VI 1975 r.
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o Marysi: To jest dopiero garnitur człowieka, a przy tym jaka mądra. A zatem 
opinia jej była zabieżna z opiniami o. Tomasza. Jesienią 1975 Rostworowska 
udała się do Rzymu, do przebywającego wówczas w Świętym Mieście swe-
go bratanka Nika. Odwiedzała wówczas kościoły i zakątki Rzymu, znane jej 
z czasów, gdy bywała we Włoszech jako reprezentantka �Odrodzenia�. Od 
1978 stała się czynną uczestniczką spotkań wspólnotowych neokatechume-
natu w grupie gromadzącej się przy kościele parafialnym pw. NMP Matki 
Kościoła w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 20. Opiekunem tej wspólnoty 
był ks. prałat Janusz Żyźniewski. Wśród współuczestników wspólnoty pozo-
stawiła dobrą pamięć. Zmarła 10 IX 1988 roku w domu Caritas przy ul. Kra-
kowskie Przedmieście w Warszawie. Pochowana została w grobie rodzinnym 
Karola Rostworowskiego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, t. 187, k. 34, 36,39,41, t.222, k. 
126, t. 238, k. 64 i 172, t. 23:1932, k.135; B.KUL rps 1257, k. 367�369; List Róży Rostwo-
rowskiej do Zofii Rostworowskiej, Kraków 6 VIII 1964.
PUBLIKACJE: K. TUROWSKI, �Odrodzenie�. Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży 
Akademickiej, Warszawa 1987, s. 177, 293, 312; A. Fedrowicz, T. Fedorowicz, S. Świeżaw-
ski, K. Wojtyła, Pełny wymiar. Listy, opr. i przyp. A. Dobrowolski, Toruń 2002, s. 132; o. To-
masz Rostworowski TJ, Szerzyć Królestwo, Warszawa 2004, s. 29; tenże, O Bogu i ludziach, 
Warszawa 2005, s. 21 i nast.

ALEKSANDER Feliks (Oleś), ur. 7 maja 1902 w Hrechorowie, pow. Roha-
tyn, woj. stanisławowskie, młodszy syn Kazimierza i Olgi z Żelechowskich, 
wojskowy, trener stajni wyścigowych.

Nauki w zakresie szkoły średniej pobierał w zakładzie OO. Jezuitów 
w Feldkirchen w Austrii. W 1919 wstąpił jako ochotnik do 2 pułku ułanów, 
nazwanego wkrótce pułkiem szwoleżerów, aby wziąć udział w kampanii 
czeskiej. Z kolei w szeregach 1 pułku ułanów Krechowieckich brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w kwietniu 1920 w ofensywie na Kijów 
i w walkach odwrotowych z Armią Konną Budionnego pod Beresteczkiem 
(fragment bitwy pod Brodami), potem pod Łaszczowem. W rejonie Ołyki 
odniósł kontuzję, a jego koń został zabity rosyjskim szrapnelem. 13 X 1920 
uczestniczył w ostatnim wielkim zagonie kawalerii polskiej pod Korosteń. 
Z końcem kampanii został mianowany kapralem. W 1921 był odkomendero-
wany do szkoły podchorążych w Warszawie, a w rok później wstąpił do szko-
ły oficerskiej w Grudziądzu. Po jej zakończeniu w 1923 otrzymał w stopniu 
podporucznika i przydział do 2 pułku szwoleżerów, a 1 IX 1925 nominację 
na porucznika kawalerii 2 pułk szwoleżerów Rokitiańskich, tak bowiem na-
zywał się jego macierzysty pułk. W latach 1921�1926 prowadził przy nim, 
wspólnie z rtm. Zdzisławem Rozwadowskim, stajnię wyścigową na 5 do 10 
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koni. W 1926 otrzymał przenie-
sienie do 14 pułku ułanów Ja-
złowieckich stacjonującego we 
Lwowie. Jednakże już w 1927 
na własną prośbę otrzymał urlop 
z wojska i został zaliczony do 
rezerwy 14 pułku ułanów. Udał 
się do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie prowadził stajnię wyści-
gową W. Phillipsa w Middlebo-
urgu w stanie Virginia; wsławił 
się tam jako dobry jeździec wy-
ścigowy. W 1932 wrócił do kra-
ju i założył stajnię wyścigową 
koni arabskich. Maneżerował 
nią we Lwowie i w Warszawie. 
W tymże roku już jego stajnia 
miała 7 lokatę pośród tych, któ-
re uzyskały nagrody na kon-
kursach hipicznych. Mieszkał 
w Warszawie przy ul. Śniade-

ckich 13 u p. Stachowskiej. W tym czasie objął maneżerowanie w stajni tre-
ningowej ks. Czartoryskiej w Krasnem, utrzymując zarazem drugą stajnię na 
swoje nazwisko w Warszawie przy ul. Bagatela 10. Jego stajnia w 1936 miała 
14 koni i trenera Stanisława Gruszkę. Według wykazu właścicieli stajen koni 
pełnej krwi, którzy w 1936 na torach polskich wygrali nagrody pieniężne, 
Aleksander hr. Rostworowski wśród 109 wymienionych zajmował 21 lokatę 
z kwotą 47 690 zł wygranych. W 1937 z jego stajni wysyłane były konie na 
wyścigi w Sopocie, lecz nie zdobyły premiowanych nagród, które przypadły 
koniom właścicieli niemieckich. W tym roku stajnia jego już bardzo się roz-
winęła. Miała stałego trenera Fryderyka Reiffa i dżokeja Goerge�a Nicoll�a, 
do treningu przygotowanych było 14 koni. Rostworowski stosował styl jaz-
dy amerykańskiej i uchodził za najlepszego jeźdźca wyścigowego w Polsce. 
W tym roku 1936 na 20 jazd wygrał 13, podczas gdy idący po nim w kwa-
lifikacji Władysław Bobicki na 16 jazd wygrał 8. W konkurencji wyścigów 
z płotkami najszybszymi końmi były dwa ze stajni Aleksandra hr. Rostwo-
rowskiego: ogier Harry, który zakwalifikował się na trzeciej pozycji i wygrał 
11 375 zł i ogier Gutry, który zdobył 4 pozycję i wygraną w kwocie 11 200 zł. 
Liczne wygrane dały Aleksandrowi pełną niezależność materialną. 

Dnia 26 II 1938 w Warszawie zawarł związek małżeński z Teresą Maza-
raki. W klasyfikacji sporządzonej za ostatnie 10 lat okresu międzywojennego 

Aleksander Rostworowski (1902�1974) 
� drugi z rzędu syn Kazimierza, wojskowy, 
właściciel i prowadzący stajnie wyścigowe
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w kategorii jeźdźców amatorów Aleksander Rostworowski, wygrywając 30 
gonitw, zajmował 4 miejsce, po Stanisławie Żerczeńskim, który wygrał 54 
gonitwy, po Karolu Rómmlu z 32 wygranymi i A. Tuńskim z 32 wygranymi 
gonitwami. Rostworowski w 1939 uczestniczył w kampanii wrześniowej, był 
ranny pod Okszą i dzięki temu wyłączył się szybciej z działań frontowych. 
Znalazł się we Lwowie i stamtąd w cywilnym ubraniu pieszo wyruszył w kie-
runku Stanisławowa, z zamiarem przekroczenia granicy i przedostania się do 
polskiego wojska tworzonego we Francji. Miał jednak nogę obtartą, która się 
nie goiła. Ostatecznie znalazł się w Tarnopolu w szpitalu i tam go Sowieci 
aresztowali.Kiedy był deportowany do Rosji pociągiem idącym przez Lwów, 
wyrzucił pudełko zapałek z zapisanym adresem swej rodziny, przebywającej 
już w tym mieście przy ul. Szajnochy 6. Polski kolejarz znalazł to pudełko 
i odniósł je na wskazany adres, dzięki czemu matka i siostry zostały poinfor-
mowane o wywiezieniu Olesia do Rosji. Ponieważ został pochwycony w cy-
wilnym ubraniu, nie był posłany do obozu dla oficerów, lecz jako osobnika 
chcącego nielegalnie przekroczyć granicę zesłano go do lagru w Peczorze, 
w którym przebywał do 1941. 

Gdy tylko odzyskał wolność, zgłosił się do Armii gen. Andersa. Po jej 
ewakuacji z ZSRR, był adiutantem gen. Józefa Zająca, dowódcy Wojska Pol-
skiego na Bliskim Wschodzie i potem dowódcy Armii Polskiej na Środkowym 
Wschodzie. Z końcem marca 1943 był przewidziany był do przerzucenia na 
teren Wielkiej Brytanii. W pierwszych dniach maja 1943, dzięki uzyskaniu 
tranzytowej wizy portugalskiej, dotarł do Londynu. Od sierpnia 1943 był ad-
iutantem gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza, dowódcy I Korpusu Pan-
cerno-Motorowego w Szkocji. W kwietniu 1944 z misją zleconą mu przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych został wysłany do Północnej Afryki. Po 
powrocie do Europy w 1945 został mianowany komendantem komisji powo-
łanej do odszukania uprowadzonych i odsyłania do Polski koni wyścigowych 
z Grabau koło Hamburga. Na stanowisku tym pozostawał do 1947. W latach 
1947�1948 przebywał w Anglii i podlegał demobilizacji. Potem wyjechał 
do Peru, gdzie szukał oparcia u stryja Jana Rostworowskiego, który już od 
czasów przedwojennych przebywał w tym kraju i był niegdyś właścicielem 
sporych posiadłości ziemskich. Stryjowi nie wiodło się już wówczas najle-
piej. Oleś za namową Zygmunta Platera przybył jednak do Limy. Był to czas, 
kiedy Zygmunt był już rozwiedziony z Maritką Rostworowską i doprowa-
dził do rozwodu panią Aleksandrowiczową, którą poślubił i wkrótce porzucił. 
W tym czasie do domu Olesiów Rostworowskich przychodziła ze służącą 
Peruwianką córka Marytki Krystyna na spotkania ze swym ojcem. Tak więc 
w jakimś stopniu Olesiowie odgrywali rolę punktu kontaktowego pomiędzy 
domem Marytki Rostworowskiej i jej byłego męża. W Limie Oleś przebywał 
do 1954. Pracował tam jako trener stajni wyścigowych. Z końcem tego roku 
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wyjechał do Brazylii, gdzie objął kierownictwo stajni barona von Leithnera, 
Austriaka w São Paulo. Na stanowisku tym pozostał do czasu swej śmierci. 
W 1963 odwiedził go o. Tomasz Rostworowski, który w liście do swego bra-
ta napisał: Oleś zresztą znakomicie wygląda, zrobił na mnie wrażenie młod-
szego niż gdy go widziałem przed 24 laty we Lwowie! Wtedy był zmęczony 
kampanią wrześniową i bardzo wycieńczony. Dziś wygląda zdrowo, opalony 
i zaokrąglony na twarzy, a siwizny prawie nie znać. W 1966 po raz pierw-
szy i ostatni odwiedził Polskę. A jednak, już dwa lata później, 17 III 1968 
miał zawał mózgu, przeszedł ciężką operację, poprawiającą dopływ krwi do 
mózgu. 18 kwietnia powrócił do domu, z pewnym niedowładem kończyn 
i zaburzeniami mowy. W stajni częściowo zastępował go syn Hubert. Zmarł 
po sześciu latach 25 II 1974 w São Paulo. Został pochowany na tamtejszym 
cmentarzu Morumby, kwatera XI, sektor 6, nr grobu 2311.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Okólniki Związku Rodziny Hr. Rostworowskich h. Nałęcz z okresu mię-
dzywojennego; T. Łękawski, Kronika 2 pułku ułanów Legionów Polskich i 2 pułku szwo-
leżerów Rokitiańskich, Warszawa 1959, s. 33-34 (mps);; Relacja Teresy z Mazarakich Ro-
stworowskiej (w posiadaniu S. J. Rostworowskiego); Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego 
w Londynie No. A 25/7.
PUBLIKACJE: �Jeździec i Hodowca� 1932 nr 43, s. 513, 1936, nr 5/6, s. 103, 1937, nr 4, s. 74, 
nr 7, s. 121�125, 131, nr 8, s. 139�140, nr 19, s. 363, 138, nr 3, s.274; M. Żółtowski, Tarcza 
Rolanda,, Kraków 1989, s. 234, 267; Dzieje ułanów jazłowieckich, praca zbiorowa, Londyn 

Aleksander Rostworowski w rozmowie z dżokejami w San Paulo.
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1988, s. 83, 130; R. Rogoński, Za moich czasów, Internet, Poszukiwania. Studia o dawnej 
Polsce. Praca zbiorowa pod red. K. Ostrowskiego, Buenos Aires � New York 1968, s. 86�87; 
Stanisław Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, s. 208, 365; o. Tomasz Ro-
stworowski, Szerzyć Królestwo, Warszawa 2004, s. 30; tenże, O Bogu i ludziach, Warszawa 
2005, s. 227 i nast., J. Fudakowski. Ułańskie wspomnienia z roku 1920, opr. B. Królikowski, 
Lublin 2005. s. 87�88.

TERESA z MAZARAKICH ROSTWOROWSKA h. Newlin, ur. 16 sierpnia 1914 
w Kurhanówce, pocz. Hryców, pow. Zasław, gubernia wołyńska, córka 
Władysława i Jadwigi z Domaradzkich h. Ostoja, lektorka języka francu-
skiego, żona Aleksandra. 

Majątek Kurhanówka należał wówczas do Zofii Kumanowskiej, natomiast 
jej rodzice byli właścicielami majątku Kosków, leżącego również pod Hryco-
wem. Do szkoły średniej uczęszczała w Zakładzie SS. Niepokalnek w Szyma-
nowie pod Sochaczewem. W Warszawie, wieku 24 lat, 26 II 1938 poślubiła 
Aleksandra Rostworowskiego, z którym to II wojna światowa rozdzieliła ją 
na okres pięciu lat. Gdy została sama, znalazła się pod opieka teścia Kazimie-
rza Rostworowskiego, który ja zaprosił do Trzebienia pod Magnuszewem. Tu, 
wskutek aresztowania właścicielki majątku Marii Zamoyskiej, również zagro-
żona aresztowaniem, wyjechała do Przełęczka pod Wodzisławiem, majątku 
swej siostry Jadwigi, zwanej Deną, zamężnej za Wojciechem Kowerskim, spę-
dziła znaczną część lat okupacji. Była zaangażowana w tajnym nauczaniu, or-

Rostworowscy w San Paulo � od lewej: Teresa z Mazarakich Rostworowska, 
o. Tomasz Rostworowski, Aleksander Rostworowski z synem Hubertem
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ganizowanym przez władze Polskiego Państwa Podziemnego. Przez pół roku 
przebywała także w Gromniku pod Tarnowem, majątku Magdaleny z Rostwo-
rowskich i Jerzego Sczanieckich. W 1946 przedostała się do Niemiec, gdzie 
odnalazła wzywającego ją męża, z którym później była w Anglii i w Peru. Gdy 
w 1954 zamieszkała w São Paulo w Brazylii, ukończyła kurs języka francu-
skiego w Alliance Francaise, a później, w latach 1968�1981, wykładała właś-
nie francuski na tego typu kursach. Po przejściu na emeryturę nadal dorabiała 
prowadzeniem lekcji prywatnych z języka francuskiego. Była żywotna i nad-
zwyczaj samodzielna. Mieszkała sama w dość odległej od centrum dzielnicy 
São Paulo. Zajmowała rozległe mieszkanie w wieżowcu z dwoma bramami, 
strzeżonymi przez stale obecnego portiera. Raz w roku była odwiedzana przez 
syna Huberta, który przyjeżdżał zawsze sam, bez żony. W lecie 2004 Hubert 
w Natal, w stanie Rio Grande de Norte, wynajął dom i po zlikwidowaniu ca-
łego jej mieszkania w São Paulo, sprowadził ją do siebie. Cecylia Rostworow-
ska pisała o niej: Czuje się tam dość zagubiona, no ale jakoś się trzyma. Żal 
mi jej bardzo, bo nigdy ze synem nie �kombinowała�, a cóż dopiero teraz na 
stare lata (kończy 90 lat!). Renia wkrótce osiągnęła 94 lata, ogłuchła, co jej 
utrudniało kontakt ze znajomymi z São Paulo. Otrzymywała nadal swoją eme-
ryturę, dzięki temu mogła pomagać finansowo synowi. Sprawność umysłową 
zachowała. Bowiem gdy w 2006 odwiedziła ją siostrzenica z Polski, jeszcze 

Teresa  Rostworowska (1914�2008) z Barbarą Rostworowską w San Paulo
[fot. S. J.Rostworowski].
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przeglądała przywiezione przez nią książki. Ale była bardzo wychudzona, bo 
prawie nic nie jadła oraz doznała pewnej kontuzji, gdyż spadła z krzesła. To 
były ostatnie informacje o jej losach, bowiem zmarła w styczniu 2008, o czym 
rodzina dowiedziała się z dużym opóźnieniem.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Cecylii Rostworowskiej do Barbary Rostworowskiej, São Paulo 30 
VIII 2004, do Stanisława Rostworowskiego, São Paulo, 9 V 2007.
PUBLIKACJE: Wspomnienie Jerzego Sczanieckiego, [w:] M. Żółtowski, Tarcza Rolanda, 
op.cit., s. 220.

POKOLENIE XVII
Syn ALEKSANDRA i TERESY z Mazarakich

HUBERT WOJCIECH WŁADYSŁAW, ur. 4 stycznia 1949 w Limie w Peru, 
geolog. Z urodzenia zachował obywatelstwo peruwiańskie, co mu później 
utrudniało zrobienie kariery zawodowej w Brazylii.

Szkołę średnią ukończył w zakładzie OO. Kanadyjskich w Santa Cruz. 
w USA. Z domu wyniósł dobrą znajomość języka polskiego, choć nigdy 
w Polsce nie był. W latach 1969�1972 odbył studia geologiczne w Blooming-

ton w Stanach Zjednoczonych. Po przybyciu do 
Brazylii pracował w latach 1973�1976 w sta-
nie Rondonia jako geolog w firmie �Panamb-
ra�. Jeszcze podczas pobytu w São Paulo 
zainteresowany był poślubieniem panny po-
chodzenia żydowskiego. Nie uzyskał aprobaty 
dla tego typu związku małżeńskiego ze stro-
ny ojca. To wpłynęło na znaczne rozluźnienie 
jego relacji z rodzicami, a potem z matką. 13 
IV 1976 poślubił w São Paulo Angelę Simo-
es, córkę Miguela i Terezy z Ribeiro-Simoes. 
W latach 1976�1990 zatrudniony był w kopal-
ni diamentów w Mato Grosso. W 1990 osiadł 
w São Joao de Boa Vista, w stanie São Pau-
lo, gdzie pracował w eksploatacji i eksportacji 
granitów. Z tytułu swej pracy odbywał bardzo 
liczne podróże. Odkrył złoża czerwonego mar-
muru, co może mieć znaczenie dla gospodarki 

Hubert Rostworowski (*1949) 
� z wykształcenia geolog, 

pracował w kopalni diamentów, 
przy eksploatacji granitów, 

miał też inne zajęcia
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brazylijskiej. O tych latach pracy wspominał niechętnie, bowiem były to lata 
morderczego wysiłku. W 2004 wynajął dom w Natalu, dużym mieście poło-
żonym nad morzem, chętnie odwiedzanym przez turystów krajowych i za-
granicznych. W domu tym zamieszkał wraz z matką i najstarszym synem 
Aleksandrem. Czynsz wynajmu opłacała matka. Dom ten został okradziony 
i Rostworowscy wynieśli się do dość nędznej siedziby. Jego związek z żoną 
Angelą uległ rozpadowi. Natomiast troskliwie opiekował się zbliżającą się 
do swego kresu matką. Hubert, mając ten atut, że znał dobrze język angielski, 
zaangażował się w działalność turystyczną. Początkowo miał łódkę, którą 
obwoził przyjezdnych do Natalu turystów. Później samochodem dowoził tu-
rystów do ich miejsc pobytu. Pracował wówczas w firmie prowadzonej przez 
Szweda, z którym nie miał najlepszych stosunków. W ogóle miał naturę czło-
wieka niezależnego i znacznie lepiej by się realizował w pracy prowadzonej 
na własny rachunek. W 2006 odwiedziła go cioteczna siostra Maria Teresa 
z Kowerskich Tandeck. Ucieszył się bardzo z jej przyjazdu, ale finansowo nie 
był w stanie jej ugościć, przebywała na własny rachunek w hotelu. Od czasu 
śmierci matki jego kontakt z kuzynką z Polski się urwał.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Relacje Teresy z Mazarakich Rostworowskiej i Marii Teresy z Kower-
skich Tandeck.
PUBLIKACJE: o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 255, 257.

Spotkanie w Natalu w Brazylii w 2006 r. Od lewej: 
Hubert Rostworowski, Maria Teresa z Kowerskich Tandeck i Teresa Rostworowski

Rostworowski-Monografia tom2.ind296   296Rostworowski-Monografia tom2.ind296   296 2013-03-20   15:06:252013-03-20   15:06:25



~ 297~

ANGELA z Simoes ROSTWOROWSKA, córka Miguela i Terezy z Ribeiro 
Simoes, żona Huberta. 

Matka Angeli, z pochodzenia Brazylijka, posiadała plantację kawy w Natal, 
która przestała przynosić zysk po załamaniu się cen kawy. Angela zatem miała 
dzieciństwo niełatwe. Pracowała jako sekretarka w szpitalu. Po ślubie okazała 
się dobrą żoną i matką. Nie miała najlepszego zdrowia. Mieszkała ze swym 
najmłodszym synem Ludwikiem w São Joao de Boa Vista w stanie São Paulo. 
Jej dzieci nie interesują się związkami z Polską i rodziną Rostworowskich.

POKOLENIE XVIII
Dzieci HUBERTA i ANGELI Rostworowskich

Dzieci Angeli Simoes i Huberta Rostworowskich, od lewej: 
Ludwik, Tatiana, Aleksander.
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TATIANA, ur. 13 VIII 1978 w Porto Velho.

Jest drobnej postury i ciemnej karnacji. Zdaniem swej babki miała zawód 
farmaceutki, zrobiła nawet film z zakresu swej specjalności. W 2004 wyszła 
za mąż, prawdopodobnie za Brazylijczyka, ale związek ten okazał się nie-
trwały. W małżeństwie tym urodziła córkę Karolinę. Mieszkała w Natalu. Po 
rozwodzie wyprowadziła się do swej matki, do São Joao de Boa Vista. Zda-
niem swojej babki Teresy, miała jeszcze trzech dalszych mężów.

ALEKSANDER ur. 3 IV 1980 w São Paulo.

Karnację ma oliwkową, śniadą, pracuje w hotelu z restauracją dla cudzo-
ziemców w charakterze dietetyka. Obiekt ten, należący do Szweda, jest ład-
nie położony nad samym morzem w Natalu, w stanie Rio Grande do Norte. 
Ma stałą pracę i wydaje się dobrze urządzony.

LUDWIK ur. 5 V 1992 w São Joao de Boa Vista, w stanie São Paulo. 

Przebywa w São Joao z matką, której zdrowie uległo znacznemu pogor-
szeniu.

POKOLENIE XVI
Najmłodszy syn KAZIMIERZA i OLGI z Żelechowskich

KAZIMIERZ Antoni Władysław (Kazio), ur. 30 I 1906 we Lwowie lub w Bosz-
cznie, najmłodszy syn Kazimierza i Olgi z Żelechowskich, sportsmen jeź-
dziecki, ziemianin i wojskowy – porucznik AK.

Dzieciństwo spędził w Hrechorowie, pow. Rohatyn, woj. stanisławow-
skie. Po zdaniu matury i odbyciu służby wojskowej otrzymał stopień podpo-
rucznika kawalerii. W 1930 założył stajnię treningową z trenerem W. Macu-
gowskim, która dysponowała 10 końmi. Ale prawdopodobnie przekazał ją 
starszemu bratu Aleksandrowi, a sam od 1933 stał się właścicielem stadni-
ny Hrechorów. W tymże roku ulubiony przezeń koń Oskard z tejże stadni-
ny uczestniczył w konkursach reprezentacji pułków kawaleryjskich Militari. 
Wierzchowce ze stadniny hrechorowskiej biegały też w innych wyścigach, 
w 1935 zdobywając nagrody łącznie w wysokości 15 490 zł. Od 1935 Kazi-
mierz przebywał u swego brata w Susznie i pomagał mu w zarządzaniu mająt-
kiem. Odtąd wspólnie z Jasiem corocznie uczestniczył w Międzynarodowych 
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Oficjalnych Zawodach Konnych 
odbywających się w Warszawie. 
Zajmował z reguły pozycje gorsze 
od swego starszego brata, w 1935 
miał jedną wygraną w najdalszej 
grupie D. Ale za to pochodzący ze 
stadniny w Hrechorowie koń Za-
dymka II zdobył w 1935, w zawo-
dach o Militari Armii, srebrny me-
dal jako II nagrodę tych zawodów. 
Był to niewątpliwie sukces poważ-
ny. Ulubionym koniem Kazia był 
też Karchat, na którym, podobnie 
jak Jan na Echu, w 1936 w konkur-
sie dla pań i panów jeźdźców cy-
wilnych zajął II miejsce, a w takim 
samym konkursie z rozróżnieniem 
�na szybkość� zdobył V miej-
sce. Z tytułu nagród otrzymanych w 1936 wśród wszystkich wyróżnionych 
uczestników konkursów jeździeckich uzyskał 107 lokatę. Z kolei w wykazie 
nagradzanych hodowców prowadzona przez niego stadnina hrechorowska 
miała 23 lokatę i przyznane nagrody w kwocie 5166,50 zł. W roku 1937, gdy 
jego brat Jan miał 9 pozycję, to jemu udało się uzyskać 135 pozycję wśród na-
gradzanych jeźdźców. Natomiast jako hodowca miał 33 pozycję, z nagrodami 
również mniejszymi niż w roku poprzednim, bo w kwocie 3830 zł. W 1938 
przejął zarząd majątku Hrechorowo, jaki przypadał mu w spadku rodzinnym. 
W maju tego roku uczestniczył w Warszawie w konkursie Turniej i zdobył 
4 miejsce, premiowane nagrodą 90 zł. Miłym dla niego zdarzeniem było to, 
że koń z Hrechorowa Primanota został wyróżniony II nagrodą na wystawie 
w Lublinie. W 1938 miał też znacznie wyższą niż poprzednio, 42 pozycję 
wśród jeźdźców polskich wyróżnionych nagrodami. Uczestniczył jeszcze 
w Międzynarodowych Zimowych Zawodach Konnych w Zakopanem, uzy-
skując wygraną w konkursie Turniej. Ostatni raz stanął w szranki w 1939 
podczas centralnych zawodów i mityngów zorganizowanych w Warszawie 
z udziałem jeźdźców zagranicznych. W sekcji III dla pań i panów cywilnych 
na koniu Wenecja zajął I miejsce, a z kolei w konkursie Turniej III miejsce.

Nadszedł jednak czas wojny, jako oficer rezerwy został zmobilizowany. 
Podczas kampanii wrześniowej pełnił funkcję oficera ordynansowego do-
wódcy 9 pułku ułanów ppłk. dypl. Klemensa Rudnickiego. Rudnicki napisał 
o nim: Jako ordynansowy jest na nic. Zamiast, żeby on mnie budził, zwykle 
kończy się na tym, że ja jego muszę stawiać na nogi i w ogóle lubi, żeby koło 

Kazimierz Rostworowski (1906-1944) 
� trzeci syn Kazimierza, sportsmen jeździecki, 

ziemianin, wojskowy � porucznik AK.
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niego chodzić. Co jest może bardzo wygodne, ale absolutnie dyskwalifikuje go 
jako oficera ordynansowego. Za to pali się do patroli i strzelaniny, będzie więc 
pod Antkiem Bieleckim na właściwym miejscu. Mimo tej oceny ppłk Rudnicki 
nie przeniósł swego adiutanta do 2 szwadronu dowodzonego przez rtm. An-
toniego Bieleckiego. Rostworowski pozostał oficerem ordynansowym pułku. 
Uczestniczył w bitwie nad Bzurą, m.in. 12 IX w walkach pod Ozorkowem. 
Dnia 19 IX 1939 grupa kawalerii złożona z kilku pułków stoczyła ciężki bój 
w zajętym przez pancerne oddziały niemieckie Sierakowie. 9 pułk atakował 
wprost wzdłuż głównej drogi idącej przez wieś, a 14 pułk szedł na lewo od 
niego przez polanę i zadrzewienia. Był to szturm dokonany na zaskoczonego 
przeciwnika. Jednak atakujący 9 pułk poniósł duże straty. W boju tym zginę-
li rtm. Jerzy Poborowski, ppor. Włodzimierz Rylski, a ppor. Rostworowski 
został ciężko ranny. Miał przestrzelone płuco i nogi. Był leczony w Szpitalu 
Ujazdowskim w Warszawie, z którego wiosną 1940 wyszedł, chodził jednak 
o kulach. Po wyjściu ze szpitala miała opiekować się nim Teresa Łubieńska. 
Za udział w kampanii wrześniowej został odznaczony Krzyżem Walecznych 
i Krzyżem Virtuti Militari nadanym przez Kapitułę w Londynie (nr 14198). 
Jakiś czas we wrześniu 1940 przebywał w Trzebieniu, razem z całą swą ro-
dziną przybyłą spod okupacji sowieckiej. Z tego czasu zachował się o nim 
wierszyk, który w jakiś sposób go charakteryzuje:

Elegancji arbiter, Petroniusz i Satyr
Wobec panien, zażywał też sławy Hektora.
Kochał spokój i siebie. Wykwintny bohater,
Wszystkich doznał postrzałów, prócz strzały Amora.

Jak podaje Leon Wanat, podczas okupacji niemieckiej Kazio brał udział 
w działalności podziemnej AK w Grójeckim. W AK był awansowany do 
stopnia porucznika. Został przez gestapo aresztowany w lutym 1944 i wy-
wieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. W czerwcu 1944 wrócił 
do więzienia na Pawiaku w Warszawie i przebywał w izolatce. Jego kuzynka, 
Anna Rostworowska, kanoniczka, przy pomocy także innych członków ro-
dziny, starała się dostarczać do więzienia liczne paczki z żywnością. Regina 
Domańska podaje, że aresztowany był w nocy z 6 na 7 IV 1944 w restauracji 
Fregata. Gestapo przeprowadziło rewizję w mieszkaniu Marii Stankiewiczo-
wej, gdzie był zameldowany. Stankiewiczową przywieziono na Pawiak. Ka-
zimierz również był jeszcze wtedy na Pawiaku, ale już 24 V 1944 był przygo-
towywany do transportu do Stutthofu. Z transportu tego jednak go skreślono. 
Według dalszej relacji Wanata, po powrocie z Auschwitz został przeniesiony 
do celi ogólnej i 22 lub 24 VII 1944 zwolniony z Pawiaka. Przebieg tych 
zdarzeń wskazuje, jak niesamowite musiały być starania o jego zwolnie-
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nie. Niewątpliwie wypuszczony został dzięki bardzo wysokiemu okupowi 
złożonemu komuś w gestapo. Niestety, już w pierwszych dniach Powstania 
Warszawskiego przebywał w schronie przy ul. Kredytowej w willi, na którą 
Niemcy 5 VIII 1944 zrzucili dwie bomby. Jedna z nich przebiła mur aż do 
schronu i Kazimierz Rostworowski zginął. Został początkowo pogrzebany 
w ogródku Philipsa w leju po wybuchu bomby razem z innymi zabitymi. Do-
piero w 1947 był ekshumowany na cmentarz Powązkowski w Warszawie do 
grobu rodzinnego Karola Rostworowskiego.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum Związku Rodziny Rostworowskich protokoły ze zjazdów 
(w posiadaniu S. J. Rostworowskiego,Warszawa); Archiwum Muzeum Więzienia Pawiak 
- Warszawa, karta osobista; Teresa Rostworowska, Pamiętniki, mps s.195; list Anny Rostwo-
rowskiej do Zofii Rostworowskiej, Warszawa, 8 V 1944.
PUBLIKACJE: Jeździec i Hodowca� 1930, nr 9, s. 172, 1934, nr 7, s. 127, 1935, nr 20, s. 404, 
1936, nr 2, s. 28, 36, nr 5/6, s. 102, nr 15 s. 264, nr 16, s. 303, 1937, nr 2, s. 38, nr 5, s. 94, nr 7, 
s. 123, nr 9, s. 170 (zdjęcie), 1938, nr 2, s. 30, nr 12, s. 248, nr 17, s. 365, nr 21, s. 466, 1939, 
nr 2, s. 32, nr 6, s. 126; 9 Pułk Ułanów Małopolskich, praca zbiorowa, Edinburgh 1947, s. 34; 
K. Rudnicki, Na polskim szlaku, Londyn 1952, s. 17�18, 26, 49: L. Sapieha, Wojna z wysoko-
ści siodła, Londyn 1965, s. 66�67, 101; R. Domańska, Pawiak - więzienie - Gestapo, Warsza-
wa 1978, s. 444,467; J. Wielhorski i R. Dembiński, Kawaleria polska i bronie towarzyszące 
w kampanii wrześniowej 1939, Londyn 1979, s.58; W. Pruski, Dzieje konkursów hipicznych 
w Polsce, Warszawa 1982, s. 284; L. Wanat, Za murami Pawiaka, wyd. 6, Warszawa 1985, 
s. 458;.S. Rostworowski, Łuna nad Warszawą, Warszawa 1989, s. 29,168, 293; K. Jasiewicz, 
Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939�1956, Warszawa 1995, s. 879; T. Kryska-Karski, 
Straty Korpusu Oficerskiego 1939�1945, Londyn 1996, s. 353; A. Fedorowicz, T. Fedoro-
wicz, S. Świeżawski, K. Wojtyła, Pełny wymiar. Listy. Opr., przyp. A. Dobrowolski, Toruń, s. 
17�19; o. Tomasz Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 28,30. 

POKOLENIE XVI
Córka KAZIMIERZA (Kazia)

TERESA (Renia) z ROSTWOROWSKICH KOCIŃSKA, ur. 1931 we Lwowie, 
córka pozamałżeńska Kazimierza (seniora).

Wychowywała się w Rymanowie. Opiekował się nią przyrodni brat ojca 
Władysław (Władzio) Rostworowski. Po wojnie ukończyła z wyróżnieniem 
Uniwersytet Wrocławski, z propozycją otrzymania etatu starszego wykładow-
cy i zarazem z obowiązkiem zrobienia w ciągu dwóch lat doktoratu z zakresu 
dydaktyki na Wydziale Pedagogiki. Możliwości uzyskania mieszkania, a prze-
de wszystkim zawarcie związku małżeńskiego sprawiły, że miast oddać się 
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karierze naukowej, osiadła w Bystrzycy Kłodzkiej. Poświęciła się pracy pe-
dagogicznej skierowanej do dzieci mających zaburzenia rozwojowe � dyslek-
tycznych i autystycznych. Odeszła na emeryturę po 50 latach pracy, wskutek 
przeżycia wypadku w wyniku którego doznała złamania kości udowej; prze-
była dwie operacje związane z zastosowaniem endoprotezy. Nadal mieszka 
w Bystrzycy Kłodzkiej. Z zawartego małżeństwa ma syna Andrzeja.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Reni Kocińskiej do S. J. Rostworowskiego z 24 XI 2002.
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ROZDZIAŁ XXXIII

POKOLENIA XVI–XIX

ROSTWOROWSCY Z SUSZNA

POKOLENIE XVI
Najstarszy syn KAZIMIERZA i OLGI z Żelechowskich

JAN Wincenty Józef (Jaś), ur. 17 III 1897 w Hrechorowie, pow. Rohatyn, 
wojskowy, sportsmen jeździecki i ziemianin, właściciel Suszna, pocz. Wit-
ków Nowy, pow. Radziechów, woj. tarnopolskie.

Służbę wojskową rozpoczął jeszcze w armii austro-węgierskiej, gdzie 
przed końcem I wojny światowej ukończył szkołę podchorążych. Podczas 
wojny z bolszewikami wstąpił do Wojska Polskiego i w szeregach 2 pułku 
szwoleżerów walczył z 1 Armią Konną Budionnego. Otrzymał stopień pod-
porucznika ze starszeństwem od 1VI 1919; w 1920 został odznaczony Krzy-
żem Walecznych. Po zakończonej wojnie został zdemobilizowany, zapisał się 
na Wyższe Kursy Ziemiańskie prowadzone przez Stefana Turnau-Mikulica 
we Lwowie. Wspólnie ze swym kolegą Leonem Krzeczunowiczem dostąpił 
wyróżnienia i po dwóch latach studiów miał odbyć praktykę rolną w Mikuli-
cach, majątku ziemskim samego Turnaua. Rostworowski, od młodości zapa-
lony jeździec, wspólnie z Krzeczunowiczem urządził sobie konkurs hipiczny 
w folwarku, w jakim odbywał praktykę. Napomniany przez właściciela, że 
jest to zachowanie niestosowne, uniósł się honorem i listownie w imieniu 
własnym i Krzeczunowicza podziękował za dalszą praktykę. W rezultacie 
Turnau nie dopuścił ich do zdawania egzaminów na Kursach we Lwowie. 
Zarządzenie to zostało cofnięte dopiero dzięki interwencji ks. Witolda Czar-
toryskiego, który był prezesem Zarządu Kursów. Ostatecznie Rostworowski, 
mimo pewnych perturbacji, Kursy Ziemiańskie ukończył. 

W młodości wyróżniał się pewną zadziornością, a przede wszystkim 
rozmiłowaniem we wszystkich wyczynach jeździeckich. Uprawiał rajdy po 
lasach swego sąsiada Juliusza Tarnowskiego, rozbijając rogatki i leśne szla-

Rostworowski-Monografia tom2.ind303   303Rostworowski-Monografia tom2.ind303   303 2013-03-20   15:06:262013-03-20   15:06:26



~ 304 ~

bany. Na upomnienia znów zareagował ostrym listem i sprawa nawet miała 
swój epilog przed sądem honorowym Małopolskiego Związku Ziemian. Jako 
oficer rezerwy otrzymał przydział do 22 pułku ułanów w Brodach. Powo-
ływany na ćwiczenia na ogół się na nie stawiał. W 1922 ożenił się z Jadwi-
gą z Wańkowiczów. Ślub odbył się w kościele Siostr Wizytek w Warszawie. 
Podczas uroczystości ślubnej ppor. Rostworowski występował w mundurze 
oficerskim. Z żoną zamieszkał w Susznie, którego z zapisu matki w 1931 stał 
się prawnym właścicielem. Suszno w XVIII wieku było własnością Jakuba 
Komorowskiego, kasztelana santockiego, którego córka, Józefa Kunegunda, 
poślubiła stryjecznego prapradziada obecnego właściciela tych dóbr, Andrze-
ja Rostworowskiego. W Susznie odbyły się 18 XI 1770 zaręczyny Szczęsnego 
Potockiego z Gertrudą Komorowską, siostrą Rostworowskiej, która wkrótce 
po poślubieniu Potockiego została zamordowana. Z dawnych czasów w oto-
czeniu dworu, będącego także starym zabytkowym budynkiem, pozostały 
dwie baszty ze zniszczonego już zamku suszneńskiego, które służyły jako 
spichlerz do magazynowania zboża. Sam dwór nie był wielki, ale miał solid-
ne mury i w zimie w domu tym było ciepło. Rostworowscy w Susznie zgro-
madzili wiele pamiątek rodzinnych. W sali środkowej traktu ogrodowego na 
ścianach eksponowana była kolekcja olejnych obrazów, przedstawiających 
podobizny czołowych przedstawicieli rodziny, począwszy od Jacka Łukasza 
Rostworowskiego i jego żony Zofii ze Stadnickich, żyjących z końcem XVII 

Dwór Rostworowskich � Suszno pow. radzichowski, woj. tarnopolskie, 
dziś już nie istniejący.
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wieku. Bardzo piękny był także eksponowany tam obraz Stanisława Mała-
chowskiego, marszałka Sejmu Czteroletniego, spokrewnionego z Rostwo-
rowskimi poprzez Izabelę Małachowską, zamężną za Franciszkiem Ksawe-
rym Rostworowskim. Wszystkie te obrazy po wkroczeniu 1939 bolszewików 
do Polski zostały zniszczone. Uratowały się tylko zdjęcia płócien przedsta-
wiających antenatów Rostworowskich, zrobione przez płk. Stanisława Ro-
stworowskiego, który do Suszna przybył, przywożąc zawodowego fotogra-
fa. W Susznie było też wiele innych pamiątek, meble mahoniowe, fortepian 
Bechsteina, stare piece kątowe, dom tchnął atmosferą przeszłych wieków. 
Być może niektóre z tych zabytkowych przedmiotów znalazły się w urzą-
dzonej przez Sowietów składnicy wyposażenia dworskiego, jaka znajduje się 
w Olesznie. Piękne było też otoczenie dworu suszneńskiego, przed którym 
roztaczał się wielki kolisty gazon, lecz sadzone rzędy tui i świerków przy-
słaniały z niego widok na stajnie i ogród warzywny. Wzdłuż obu dłuższych 
ścian domu ciągnęły się rabaty wysadzanych sezonowo kwiatów. W pobliżu 
południowego tarasu stała grupa płaczących jesionów. Z tyłu zaś dworu szedł 
w głąb wielki park, mający po środku niezadrzewiony trawnik, obsadzony to-
polami. W parku od zachodu przeważały lipy i wiązy, a od wschodu kasztany 
i krzewy dzikiego bzu. 

Gdy Małopolska Wschodnia przeszła na stałe pod władzę sowiecką, 
dwór suszneński rozebrano na cegłę, a park doszczętnie wycięto. Należy 
wspomnieć, że Suszno jako majątek ziemski miało 498 ha użytków rolnych, 
były dwie stajnie murowane i obora, do majątku należała także gorzelnia. 
Jan z oficera stał się ziemianinem, w okresie międzywojennym zajmował się 
gospodarstwem rolnym w Susznie. W swoim majątku założył też stadninę 
koni. W 1935 klacz Zara z jego stadniny brała udział w wyścigach konnych 
we Lwowie, w ekipie 9 pułku ułanów, po czym odsprzedał ją do stadniny 
w Milejowie kuzynowi Antoniemu Rostworowskiemu. Od tegoż roku 1935 
regularnie brał udział w Międzynarodowych Oficjalnych Zawodach Konnych 
w Warszawie, występując w konkursie dla pań i panów jeźdźców cywilnych, 
także w różnych lokalnych mityngach. Niemal zawsze występował na koniu 
Echo, wyjątkowo na wierzchowcu Sirocco. W 1935 w konkursie pań i panów 
zdobył I nagrodę. W 1936 w ogólnej statystyce jeźdźców, którzy osiągnęli 
nagrody w tymże roku, miał wśród 246 lokat 41 pozycję, dzięki zdobytym 
dwóm pierwszym nagrodom w grupie I i czterem w dalszych grupach. W 1937 
wspólnie z Marią Kraińską w konkursie skoku z przeszkodami na Międzyna-
rodowych Oficjalnych Zawodach Konnych uzyskał VII i VIII miejsce. Rok 
ten przyniósł mu największy sukces, bowiem w statystyce krajowej nagro-
dzonych jeźdźców zajął 9 miejsce, mając aż 6 nagród pierwszych w I grupie 
i nagrody we wszystkich dalszych grupach. W 1938 na konkursie �otwarcia� 
Międzynarodowych Oficjalnych Zawodów Konnych Jan Rostworowski zajął 
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Jadwiga Rostworowska na koniu, którego poklepuje jej mąż Jaś

Jan Rostworowski (1897�1975) � podczas zawodów hipicznych, 
ziemianin, właściciel Suszna, sportsmen jeździecki.
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trzecie miejsce, wygrywając nagrodę w kwocie 93, 33 zł. Zwyciężał też na 
mityngach organizowanych przez Polski Związek Jeździecki w Wilnie i Cie-
chocinku, lokując się ostatecznie w statystyce krajowej jeźdźców nagrodzo-
nych za rok 1938 na 24 pozycji. Sukcesy jego były zatem wcale niemałe. Ro-
dzinny nadmiernie nie był. Dopiero w 1929 przystąpił do Związku Rodziny 
Rostworowskich i został wybrany członkiem Rady Rodzinnej.

Kampanię wojenną 1939 odbył w taborach. Dostał się do niewoli nie-
mieckiej, z której zbiegł. Znalazł schronienie w Krasiczynie u Andrzeja Sa-
piehy, potem w Hawłowicach w Przemyskiem u pań Dworskich. W mię-
dzyczasie wykorzystał przepis porozumienia zawartego między Niemcami 
i Rosjanami, mówiący o prawie do łączenia rodzin rozdzielonych wojną. 
Jako przebywający w Generalnym Gubernatorstwie, zwrócił się do władz 
sowieckich z wnioskiem o umożliwienie przyjazdu do niego rodziny prze-
bywającej we Lwowie. W maju 1940 jego matka, siostra Marysia oraz pię-
cioro dzieci przyjechało do Generalnego Gubernatorstwa. Z rodziną osiadł 
w majątku Marii Zamoyskiej w Trzebieniu pod Magnuszewem, gdzie jego 
ojciec był administratorem. Początkowo był tam jedynie rezydentem. Z tego 
czasu zachował się o nim wierszyk, napisany zapewne przez jego syna Nika, 

Rostworowscy z dziećmi. 
Od lewej: Jan Rostworowski z córką Konstancją, 

Jadwiga Rostworowska z synem Stanisławem (Nikiem), 
siostra Jana Jadwiga Rostworowska z bratanicą Teresą.
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datowany: Trzebień, 20 XI 1940. Wierszyk ten w jakimś stopniu oddawał 
genre jego osoby:

Z nerwową modą szkiełkiem w oku błyskał, 
W błogim brzozy poplusku topił myśl o latach, 
Beztroski, Rypercentaur w siatkówce się ciskał, 
Pięciorga bolszewików reakcyjny Tata.

Trzeba wyjaśnić, że Jaś Rostworowski w tym czasie nosił monokl, pił sok 
brzozowy oraz grał z dziećmi swoimi w siatkówkę. Od 1943 przejął admini-
strację majątku pani Zamoyskiej. 3 VIII 1944 do Trzebienia weszli bolszewicy. 
Powstał tam przyczółek frontowy, na którym walczyły też jednostki I Armii 
WP. Dzięki pomocy kapelana pułkowego uzyskano wóz i grupą 16 osób zdo-
łano się przeprawić przez Wisłę do Lewikowa w pobliże Wilgi. W grupie tej 
byli Teresa ks. Czartoryska z dziećmi, panie Chołoniewskie oraz Jan Rostwo-
rowski z synami Nikiem i Andrzejem. 10 IX 1944 grupa ta dotarła do Lublina, 
gdzie znalazła się zupełnie bezdomna. Szczęśliwie ks. Czartoryska spotkała 
prof. Bronisława Niklewskiego, swego znajomego, który był prezesem reak-
tywowanej Izby Rolniczej. Profesor całej tej grupie osób udostępnił trzy po-
koje przy ul. 3 Maja. Tam wygnańcy przebywali do maja 1945, kiedy poczęli 
się rozjeżdżać. Ks. Czartoryska z dziećmi udała się do Poznania na spotkanie 
ze swym mężem Romanem, który powrócił z oflagu. Jan z nieletnim synem 
Andrzejem udał się do Chynowa pod Lęborkiem, gdzie objął zarząd majątku 
Państwowych Nieruchomości Ziemskich. Brak było środków finansowych na 
rozpoczęcie produkcji rolnej tego majątku. Rostworowski uruchomił gorzelnię 
i za wódkę wykupywał od Rosjan krowy i konie. Sprawa nabrała złego obrotu, 
gdyż gorzelnia była uruchomiona bez żadnego zezwolenia. Zarządcy groziły 
represje z tytułu samowolnego działania. W tych okolicznościach zdecydował 
się w grudniu 1945 wyjechać do Puszczykówka pod Poznaniem. Udało mu się 
uzyskać zezwolenie na wywóz rzeczy, co było skomplikowane, gdyż transport 
taki mógł być poczytany jako przejaw szabru. 

Od grudnia 1945 Rostworowscy: Jan z dziećmi Nikiem, Kitą i Andrzejem 
zamieszkali w Puszczykówku przy ul. Poznańskiej 2, stając się wkrótce sąsia-
dami Romanostwa Czartoryskich, którzy mieszkali w wilii b. prezydenta m. Po-
znania Cyryla Ratajskiego przy ul. Poznańskiej 6. Jan nie miał stałego zajęcia. 
Twierdził, że nie można władzy komunistów w Polsce wspierać jakąkolwiek 
rzetelną pracą. Można jedynie mieć ogródek, z którego produkty rolne samemu 
się skonsumuje. W tym okresie współdziałał ze swoim przyjacielem p. Rem-
bowskim z Poznania, który zajmował się handlem obrazami, biżuterią i dola-
rami. Jan często przebywał poza domem. Wyżywienie dzieci było tak zorgani-
zowane, że w jednym ze sklepów uzyskał kredyt, dzieci wykupywały artykuły 
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żywnościowe, a on co trzy miesiące spłacał dług. W 1951 Rembowski został 
w Poznaniu aresztowany i zeznał, że nabył 20 dolarów od Rostworowskiego. 
Handel dolarami był wówczas administracyjnie zakazany. Jan Rostworowski, 
również aresztowany, podczas przesłuchań potwierdził zeznanie Rembowskie-
go, kierując się przeświadczeniem, że oświadczeniu przyjaciela nie można za-
przeczyć. W rezultacie został skazany na 3 lata pozbawienia wolności. W latach 
1951�1952 przebywał w więzieniu przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. Po zwol-
nieniu wrócił do Puszczykówka. Zachował bardzo wiele humoru i pogodnego 
spojrzenia na świat. Był świetnym narratorem. Przepięknie opowiadał swoje 
wspomnienia z walk polskiej kawalerii z konnicą Budionnego. Wkrótce opuś-
cił Puszczykówko i udał się do Karska pod Myśliborzem, gdzie już wcześniej 
pracował jego ojciec oraz siostra Marysia. Od 1967 zamieszkał w Warszawie, 
gdzie przebywali trzej jego synowie i córka. Przez 37 lat był wdowcem. Nie 
miał warunków ku temu, aby zapewnić łatwy start życiowy swym dzieciom, 
ale był przez nie kochany. Najstarszy syn Nik, wówczas siedemnastoletni, 
w jednym z listów z 1942 pisał o nim:Mamy uroczego ojca, z którym żyjemy 
na stopie koleżeńskiej. Zmarł na zapalenie płuc w szpitalu warszawskim 21 
VI1975. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, w tym 
samym grobie, co wcześniej zmarła jego siostra Jadwiga.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Nika Rostworowsiego do Marii Rostworowskiej z 4 XI 1942.; Rela-
cja syna, Andrzeja Rostworowskiego, Warszawa. 
PUBLIKACJE: �Jeździec i Hodowca� 1935, nr 20, s. 404, 1936, nr 2, s. 36, nr 16, s. 303, 1937, 
nr 2, s. 35, 38, nr 17, s. 327, 1938, nr 2, s. 30, nr 17, s. 365, nr 23, s. 506, nr 25, s. 546, 1939, 
nr 6, s. 126; Stanisław Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, s. 203, 361; M. 
Żółtowski, Tarcza Rolanda, Kraków 1989, s. 28�29 i nast.; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji 
na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. VI, Wrocław 1995, s. 226�227; K. Jasiewicz, Lista 
strat ziemiaństwa polskiego 1939�1956, Warszawa 1995, s. 878 � hasło Jan Rostworowski 
� błędne informacje; Stanisław Rostworowski, Listy z wojny polsko-bolszewickiej, Warszawa 
1995, s. 270; M. Żóltowski, Moje powojenne drogi, Laski 2008, s. 42

JADWIGA z WAŃKOWICZÓW ROSTWOROWSKA (Lala) h. Lis, ur. w 1900 
w Berezynie w guberni mińskiej, córka Stefana i Heleny Boguszewskiej 
h. Jasieńczyk, ziemianka, żona Jana. 

Rodzice jej pochodzili z Mińszczyzny, matka z majątku Izabelowo, ojciec 
był właścicielem majątku leśnego w Zaświatowiu, pow. ihumeński i przewi-
dywanym spadkobiercą dóbr osztorpolskich, które jednak nie zostały mu za 
życia przekazane. Jego matka, Konstancja z Estków, żona Aleksandra Wańko-
wicza, była córką jedynej rodzonej siostry Tadeusza Kościuszki. Tak też dla 
Lali Wańkowiczówny naczelnik Kościuszko był ciotecznym pradziadkiem. 
Przed urodzeniem Lali jej ojciec wydzierżawił Zaświatowie i wkrótce stał się 
administratorem majątku Maurycego Potockiego (z Jabłonnej) Berezyny. 
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Lala od dzieciństwa ujawniała wielkie umiłowanie muzyki, miała naturę 
marzycielską i poetycką. Była bardzo wrażliwa na wszelkie ostre dźwięki. 
Dwór zamieszkały przez Wańkowiczów leżał nad rzeką Berezyną, po której 
pływały statki. Gdy dobijały do miejscowego portu, sygnaturki wydawały 
ostre dźwięki, które wstrząsały muzyczną ciszą duchowego wnętrza małej 
Lali. Ojciec dziewczynki i jej siostra Zofia (Ziuta) byli bardzo zżyci z przyro-
dą. W Zaświatowie i później w Berezynie trzymano oswojone niedźwiedzie 
i wilki. Obraz Henryka Weysenhoffa uwiecznił dwa misie, bawiące się na ga-
zonie przed dworem w Zaświatowie. W 1914 Stefan Wańkowicz objął nową 
dzierżawę majątku Józefa Kossakowskiego -�Mysłobórz w Nowogródz-
kiem, ale przebywał tam razem z rodziną krótko, gdyż po wybuchu wojny, 
ze względu na zagrożenie inwazją niemiecką, ewakuował się do Mińska. Tak 
też i Lala I wojnę światową spędziła w Mińsku Litewskim, dojeżdżając raz 
po raz do niezbyt odległego Zaświatowia. Jej wykształcenie ograniczało się 

do nauk pobieranych w sy-
stemie domowym, w zakre-
sie muzyki, języka fran-
cuskiego i angielskiego. 
Odznaczała się osobistym 
wdziękiem, który zwracał 
uwagę adoratorów, głów-
nie wojskowych z I Kor-
pusu Polskiego gen. Józefa 
Dowbor-Muśnickiego. Byli 
wśród nich Michał Dziewa-
nowski, który poległ w wal-
ce z Ukraińcami w 1919 
i Stanisław Czapski, brat 
znanego potem malarza Jó-
zefa. Po zakończeniu woj-
ny młode Wańkowiczówny 
Ziuta i Lala znalazły się we 
Lwowie, gdzie włączyły się 
w prace oddziału Czerwo-
nego Krzyża, finansowa-
nego przez Władysława Ja-
roszyńskiego. Oddział ten 
był czynny podczas walk 
polsko-ukraińskich. Po-
tem jego rola wzrosła, gdy 
rozpoczęła się wojna z bol-

Jadwiga z Wańkowiczów Rostworowska (1900�1938) 
� ziemianka, współwłaścicielka Suszna.
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szewikami. Lwów długi czas nie był zagrożony bezpośrednimi działaniami 
wojennymi, które jednak nawałą konnicy Siemiona Budionnego do miasta 
nie dotknęły. Wobec tego młode panny zaczęły uczestniczyć w różnych spot-
kaniach towarzyskich. Oparciem dla nich był dom Beaty Obertyńskiej, póź-
niejszej pisarki. Odbywały się bale, organizowane we Lwowie także przez 
Kazimierza Rostworowskiego. I tak Lala poznała jego syna Jana, nazywane-
go wówczas przez rówieśników �Pomidorem� i gdy jej siostra Ziuta w maju 
1920 wyjechała do Gdańska, ona pozostała we Lwowie. To przesądziło o za-
ręczynach, a potem i ślubie z Janem Rostworowskim. Ślub ten mógł się od-
być za zgodą rodziców Jasia dopiero w 1922, gdy narzeczony ukończył swoje 
Kursy Ziemiańskie we Lwowie. Rostworowscy zamieszkali w Susznie. Tam 
rodziło się i chowało ich sześcioro dzieci, z których Antoś w bardzo młodym 
wieku zmarł. Suszno pod Radziechowem leżało w głębokiej prowincji. Oso-
by zagrożone poważniejszymi chorobami wożono do Lwowa. Gdy Jadwiga 
Rostworowska dostała zapalenie otrzewnej, nim ją dowieziono do Lwowa 
i zoperowano, stan jej okazał się beznadziejny i mimo opieki prof. Tadeusza 
Ostrowskiego 30 V 1938 zmarła we Lwowie. Pochowana została na cmenta-
rzu w Susznie. Jej syn Nik poświecił jej wiersz zatytułowany O Niej, którego 
fragment brzmiał:

Ktoś kiedyś mówił: �Pani Lalo�...
Miała niezwykle jasne włosy
i grać lubiła. Gdyby malarz
chciał ją powtórzyć, byłby pastel.
Niektórym pamięć stawia posąg.
Jej zarys nawet w snach nie zastygł.
   (z tomu Wiersze)

ŹRÓDŁO
ARCHIWA. ZBIORY: Rozmowy Ziuty z Nikiem. Wspomnienia Ziuty (Zofii) z Wańkowiczów 
Tadeuszowej Romerowej zebrane przez jej siostrzeńca Nika (Stanisława) Rostworowskiego 
na początku lat 1970 w Montrealu. Spisała Ita (Elżbieta) z Romerów Straszakowa, Ottawa 
1980, opracowała Beata Rostworowska, Montreal 1989, maszynopis 97 stron (w posiadaniu 
A. Rostworowskiego). Relacja syna Andrzeja Rostworowskiego, Warszawa.
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POKOLENIE XVII
Najstarsza córka JANA i JADWIGI z Wańkowiczów

MARIA TERESA (Teresa) z ROSTWOROWSKICH hr. ŻÓŁTOWSKA, ur. 18 II 
1923 we Lwowie. 

Dzieciństwo spędziła w Susznie w powiecie radziechowskim. Z kolei nauki 
pobierała w Gimnazjum i Liceum SS. Urszulanek we Lwowie przy ul. św. Ja-
cka 16. Wojna zastała ją w Susznie, skąd zdołała wyjechać do Lwowa. W 1940 
przedostała się przez granicę do Generalnego Gubernatorstwa i udała się do ma-
jątku Trzebień, gdzie przebywał jej ojciec i dziadek. W Trzebieniu przerabiała 
program licealny pod kierunkiem Jerzego Wasowskiego. 15 V 1941 udała się do 
Warszawy i tam już w tym samym roku zdała maturę w Liceum Handlowym SS. 
Niepokalanek w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej (filia Zakładu w Szy-
manowie). Po maturze zapisała się do szkoły sekretarek, którą prowadził prof. 
Edmund Jan Reyman, były założyciel Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. 
Zamieszkała u wuja Witolda Wańkowicza, a na utrzymanie zarabiała wpierw 
pracą w warsztacie pończoszniczym, potem korepetycjami. W Warszawie ukoń-
czyła też kurs pielęgniarski. W 1942 wróciła do Trzebienia, gdzie opiekowała 
się swoimi braćmi chorymi na czerwonkę. W 1944 pojechała do Gromnika pod 
Tarnowem, do majątku Dudy i Jurka Sczanieckich, by odwiedzić przebywającą 
tam swoją siostrę Konstancję (Kitę). Ponieważ do Tarnowa zbliżali się już Ro-
sjanie, Sczanieccy odesłali obie panny do Wolicy pod Stopnicą, gdzie przebywał 
ich dziadek Kazimierz Rostworowski. Tam rozpoczęły się wkrótce walki zwią-
zane z forsowaniem Wisły przez Rosjan. 15 sierpnia 1944 Teresa została ciężko 
ranna - przestrzelone lewe płuco - pociskiem z broni pokładowej niemieckiego 
samolotu, który ostrzeliwał grupę żołnierzy rosyjskich. Wolica w tym momen-
cie znajdowała się w ręku Rosjan, potem znów została odbita przez Niemców. 
Teresa z ropiejącą raną leżała w piwnicy, do której wejście było zatarasowane 
rozbitym czołgiem. Po powrocie Niemców do Wolicy została przeniesiona do 
klasztoru oo. reformatów w Stopnicy, gdzie jakiś felczer niemiecki dał jej środki 
antybakteryjne, które wstrzymały ropienie rany. Gdy stan jej zdrowia się popra-
wił, Kazimierz Rostworowski wywalczył u Niemców podwodę wojskową i ewa-
kuował rodzinę wraz z bagażami z linii frontu do Wiślicy. Stamtąd drabiniastym 
wozem jechano dalej, aż dotarto do Kazimierzy Wielkiej pow. Miechów, gdzie 
uchodźcy znaleźli okresowe schronienie w mieszkanku kuzynki dziadka Ka-
zimierza Zofii Rostworowskiej. Dysponowała ona jedynie pokojem i kuchnią, 
mając troje dzieci. Dziadek Kazimierz wkrótce Teresę umieścił w majątku Pa-
śmiechy, należącym do b. wiceministra rolnictwa Wacława Karwackiego. I tam 
doczekała ona chwili wejścia sowietów. 
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Po zakończeniu działań wojennych w 1945 Terasa mieszkała w Krakowie, 
gdzie uczęszczała na Uniwersytet Jagielloński i studiowała filologię angielską. 
25 IX 1947 wypisała się z UJ i 8 X 1947 została zapisana na filologię angielską 
na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszkała wówczas w Warszawie przy ul. Na 
Skarpie 17 m. 8. Studia kontynuowała w 1948. Dnia 24 VIII 1948 poślubiła 
Jerzego hr. Żółtowskiego (Izia) h. Ogończyk, ur. 12 VII 1911 w Czaczu, pow. 
Kościan, syna Jana i Ludwiki z hr. Ostrowskich herbu Rawicz. Jego ojciec Jan 
to hrabia rzymski, właściciel Czacza, Białcza, Drzewic, Mierzewa, Czarkowa 
(łącznie 4606 ha), członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, prezes 
Komisji Likwidacyjnej b. Dzielnicy Pruskiej w latach 1919�1923, od 1926 
prezes Wielkopolskiego Związku Ziemian, oficer Orderu Polonia Restituta. 
Ślub młodej pary odbył się w zabytkowej farze w Kościanie, a przyjęcie we-
selne wydali spokrewnieni z Teresą Krzysztof i Anna z Wańkowiczów Moraw-
scy. Jerzy (Izio) ukończył we Francji studia na Wyższej Szkole Wód i Lasów 
w Nancy, po czym zarządzał 
lasami lubartowskimi w leśni-
ctwie Rawityn. W tym czasie 
należał do AK, a gdy do jego 
rejonu doszła 27 Wołyńska 
Dywizja Piechoty AK, wstąpił 
w jej szeregi. Dywizja została 
rozbrojona w Skrobowie koło 
Kozłówki. Iziowi udało się 
uniknąć niewoli. Zmienił na-
zwisko na Zygmunt Ciesielski 
i podjął pracę w Straży Ochro-
ny Kolei w Jarosławiu. 

Po ślubie Teresa, razem 
z mężem, który już powrócił 
do swego nazwiska, początko-
wo przebywała w Zbąszyniu, 
gdzie Izio pracował w prywat-
nym tartaku, potem w Barcze-
wie pod Olsztynem, gdzie jej 
mąż znalazł pracę w Zjedno-
czeniu Przemysłu Drzewne-
go, a potem w Toruniu, gdzie 
pracował w PAGED-zie. Po 
utracie tej posady rodzina 
przeniosła się do Warszawy, 
gdzie Jerzy miał zatrudnienie 

Teresa z Rostworowskich Żółtowska (1923�2009) 
z mężem Jerzym Żółtowskim (1911�2002) 

w Rawdon w Kanadzie.
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w przedsiębiorstwie budownictwa przemysłowego, a po 1956 pracował w biu-
rach poselstwa greckiego i irackiego. Pragnął jednak opuścić Polskę i prze-
nieść się do Kanady. Liczył, że znajdzie tam oparcie w rodzinie ambasadora 
Romera, a w kraju, gdzie jest tryle lasów, znajdzie intratną posadę. W 1960 
Teresa wyjechała z mężem i dziećmi do Montrealu w Kanadzie. Przez półtora 
roku pracowała w bibliotece Wydziału Chirurgii Dentystycznej francuskiego 
Uniwersytetu McGill w Montrealu. Potem podjęła pracę w bibliotece Wydzia-
łu Pielęgniarskiego uniwersytetu angielskiego w Montrealu. W 1973 przybyła 
do Polski i wraz z rodzeństwem udała się z wycieczką do domu rodzinnego 
w Susznie, znajdującego się ówcześnie na terenie ZSRR.Jej mąż Izio długo po-
szukiwał pracy, w końcu znalazł zatrudnienie w charakterze inspektora w Wy-
dziale Parków w Montrealu. Po szesnastu latach pracy przeszedł na emeryturę. 
Początki egzystencji w Kanadzie były trudne. Mąż Teresy dopiero po dwunastu 
latach nabył własny samochód. Z czasem sytuacja materialna rodziny stała się 
dobra. Mieli mieszkanie w Montrealu i duży dom wypoczynkowy w Rawdon. 
W owym Rawdon pod Montrealem, Jerzy Żółtowski zmarł 29 VIII 2002.

W 2004 Teresa, będąca już na emeryturze, przyjechała na trzy tygodnie 
do Polski i wzięła udział w zjeździe rodzinnym, jaki odbył się w dniach 26 

i 27 VI w Kęble pod Wąwolni-
cą na Lubelszczyźnie. U kresu 
życia zdrowie jej się znacznie 
pogorszyło, tak że przebywa-
ła w schronisku dla osób wie-
kowych w Montrealu. Tam 
zmarła w 86 roku życia, 20 X 
2009 r..W Mszy św. pogrzebo-
wej, odprawionej w Montrealu, 
uczestniczyła duża rzesza osób 
spokrewnionych i znajomych.. 
Została pochowana na cmenta-
rzu w Montrealu, nieopodal swe-
go męża. Również w Warszawie 
odprawione zostało nabożeń-
stwo za duszę Teresy, po którym 
członkowie rodziny spotkali 
się w gościnnym domu Magdy 
i Piotra Konczewskich.

Teresa i Jerzy Żółtowscy 
mieli troje dzieci, które ukoń-
czyły szkoły umożliwiające im 
znalezienie pracy w Kanadzie.

Teresa Żółtowska podczas 
swego ostatniego pobytu w Polsce 

� Warszawa 2004 r. 
[fot. S.J. Rostworowski]
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POKOLENIE XVIII
Dzieci TERESY i JERZEGO Żółtowskich

Joanna Maria Jadwiga, ur. 11 II 1949 w Poznaniu.

Poślubiła Tomasza Caron, rozwiedzieni, ukończyła gimnazjum w Mont-
realu oraz trzyletni wydział pielęgniarstwa w Victorii, pracuje jako pielęg-
niarka w Victorii w domu starców, ma dwoje dzieci Lillith Caron (ur.17 II 
1976) i Julian Caron (ur. 15 X 1977).

Wojciech Jerzy (Albert) ur. 15 VII 1952 w Warszawie. 

Ukończył gimnazjum �Loyola� w Kolegium Jezuickim w Montrea-
lu oraz Wydział Nauk Politycznych na Loyola College w Montrealu (trzy 
lata) i Wydział Prawa na Uniwersytecie McGill w Montrealu (cztery lata), 
ponadto roczny kurs adwokacki, pracuje w zespole adwokackim. Ożeniony 
11.VI 1983 z Suzanne Cote w Montrealu, żona jest prawnikiem, radcą banku 
w Montrealu.

Monika Maria Ludwika, ur. 08 VI 1957 w Warszawie.

Ukończyła szkołę państwową i gimnazjum w Montrealu oraz Wydział 
Nauk Politycznych na Uniwersytecie Loyola w Montrealu, pracuje w opiece 
społecznej w Montrealu.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego.
PUBLIKACJE: Żółtowski Jerzy, [w:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, t. III, 
cz. 1, Warszawa 1992, s. 170�171, J. Gapus, Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w la-
tach 1939-1945, Kielce, 2003, s. 79 (błędnie podane, że była aresztowana przez Niemców); 
M. Żółtowski, Genealogia Rodu Żółtowskich, Łódź 1998, s. 48�49; Tenże, Moje powojenne 
drogi, Laski 2008, s. 7, 23, 24, 42, 43.
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POKOLENIE XVII
Druga córka JANA i JADWIGI z Wańkowiczów

KONSTANCJA Maria Teresa (Kita) z ROSTWOROWSKICH DZIERŻYKRAJ-
-MORAWSKA, ur. 17 VIII 1924 w Susznie, poetka. 

Dzieciństwo spędziła w Susznie, pow. Radziechów, woj. tarnopolskie, 
po wkroczeniu Rosjan wyjechała do Lwowa. W 1940 przedostała się do Ge-
neralnego Gubernatorstwa. 
O niej, jako o pannie 18-let-
niej, rozwodził się w listach 
do kuzynki Marii jej młod-
szy brat NIK. W jednym 
z listów pisał: Postrzelona 
koza, mała, raczej ładna, 
szatan wcielony, zresztą 
bardzo miła. Takie było 
jego postrzeganie starszej 
siostry w 1942. Rok póź-
niej już ulega ono pewnym 
zmianom. Nik w liście z lip-
ca 1943 pisze: Moja siostra 
jest ładna i ma masę wdzię-
ku... stworzenie zupełnie 
nieobliczalne w czynach. Ma 
bardzo dobre serce i kieruje 
się tylko instynktem. Warto 
te młodzieńcze spostrzeże-
nia przytoczyć, gdyż dają 
one w jakimś stopniu obraz 
Kity i z lat późniejszych. 
W pierwszym okresie woj-
ny jej losy były takie, jak 
całej rodziny, a więc prze-
bywała w Susznie, we Lwowie, dotarła do Trzebienia i potem przez okres 
trzech lat przebywała o u swej kuzynki Dudy i jej męża Jerzego Sczaniec-
kiech w Gromniku pod Tarnowem. W Gromniku odbywała praktykę ogrodni-
czą. Pod koniec wojny w Warszawie przypadkowo spotkał ją gen. Stanisław 
Rostworowski i swej żonie w liście złożył zabawną o niej relację: Bardzo 
rezolutna i miła panna, przypomina trzy ciotki zakonnice, nawet z głosu po-

Dzieci Jadwigi z Wańkowiczów i Jana Rostworowskich 
� od lewej: Teresa, Konstancja i Stanisław (Nik).
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dobna do karmelitanek, bardzo by do Mysi [córki] pasowała. Charakterystyki 
jej brata były jednak trafniejsze. 

Gdy zbliżał się front rosyjski, Kita udała się do Wolicy pod Stopnicą, 
gdzie przebywał jej dziadek Kazimierz. Znalazła się tam w okresie ciężkich 
walk frontowych w sierpniu 1944. Opuściła Stopnicę i sama przedostała się 
do Kazimierzy Wielkiej w pow. miechowskim, gdzie przebywała u swej 
ciotki Zofii Rostworowskiej, a następnie w Bejscach, majątku Byszewskich, 
również w miechowskim. Po zakończeniu działań wojennych udała się do 
swego ojca do Chojnowa pod Lęborkiem, skąd już w grudniu 1945 przeniosła 
się do Puszczykówka pod Poznaniem. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 
udała się do Kuźnic pod Zakopanem, do Szkoły Gospodarczej fundacji gene-
rałowej Zamoyskiej i tam przebywała do czasu zdania matury w 1949. Wów-
czas wyjechała do Warszawy, gdzie miała oparcie w swoim bracie Niku. Już 
wcześniej, bo w 1948, debiutowała na łamach �Dziś i Jutro�, zamieszczając 
tam wiersz Poeci. W Warszawie podejmowała się rożnych dorywczych zajęć, 
m.in. pracowała jako kelnerka.

3 II 1951 zawarła związek małżeński z Kazimierzem (Adziem) Dzierży-
kray-Morawskim herbu Nałęcz, synem Tadeusza i Julii z ks. Lubomirskich her-
bu Śreniawa z majątku Maławieś pod Grójcem. Ślub odbył się w kaplicy OO. 
Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Udzielał go o. Jan Rostworowski 
TJ. O uroczystości ślubnej jej siostra Teresa pisała: Ślub Kity był niezwykle miły 
i uroczysty (�) Przyjęcia dla rodziny u Krzysiów Morawskich (�) Przedtem 
jeszcze wieczór przedślubny u teściów, gdzie nieprzeliczone tłumy osób. Przy-
jęcie weselne obfitowało w wiele zabawnych momentów. O. Jan i pani Julia 
Morawska szlochali razem z rozczulenia na jednej kanapce pod portretem Pa-
wła Popiela, sprytnie skądś wydobytym przez Krzysztofa, a on sam wygłosił hi-
storyczną mowę na temat zbratania obu rodzin. -Zaślubiony Adzio Morawski, 
dziennikarz, działacz społeczny, w latach 1974�1989 prezes Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Społecznego, później prezes Unii Chrześcijańsko-Społecznej, 
poseł, członek Rady Państwa, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, 
okazał niebywałe wprost zamiłowania do działalności politycznej. Mając takie-
go męża Kita nie pracowała, zajmowała się wychowaniem dzieci i pisała utwory 
poetyckie. Jeszcze w 1954 docierała do łam �Tygodnika Powszechnego�, na 
przykład wierszem My. W latach siedemdziesiątych tych ogłaszała drukiem swe 
wiersze na łamach �Za i przeciw�. W 1977 wydała w wydawnictwie Ars Chri-
stiana najbardziej ważki dla swej twórczości tom poetycki pt. Powrót. Później 
w warszawskim wydawnictwie �Novum� publikowała ładnie ilustrowane, naj-
częściej przez Marię Biłowicką-Francuz, tomiki bajek, m.in. Baśń o czarnym 
chlebie (1980, 1981, 1983 � trzy wydania), Baśń o królewnie Niezapominajce 
(1983 i dwa wydania w 1984), Baśń o stepowym Księciu (1986), Baśń o zaklę-
tym kruku (1986), Lisie czary (1988), Miss piękności (1988) oraz wspólnie ze 
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swym bratem Mikołajem (Nikiem) Rostworowskim Dziwy prawdziwe (1984). 
Utwory swe publikowała pod nazwiskiem Konstancja Rostworowska-Moraw-
ska. W swoich wierszach podejmowała motywy ukraińskie, nadając im tonację 
dumek, co ją zbliżało do twórczości Bohdana Zaleskiego z epoki romantyzmu. 
Jeden z jej wierszy, Dom Ukrainy, może być tego przykładem:

Od pól, oczeretów, od jarów
przez step, przez porohy, bagniska
pochmurna i czarnobrewa
szła dumka ukraińska

Zdjęcie rodzinne, od lewej: 
Andrzej Rostworowski, Konstancja z Rostworowskich Morawska z mężem Kazimierzem 

Morawskim, Anna ze Smoguleckich Rostworowska, Magdalena, Elżbieta i Piotr Morawscy 
� dzieci Konstancji, Beata i Tomasz � dzieci Andrzeja Rostworowskiego 

� Warszawa 1975 r.
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Poetka często powracała pamięcią do swych stron rodzinnych, w których 
już zaginęło to, co było jej bliskie. A oto fragment wiersza Powrót:

I nie widzieli jak dom zgasł
i nie słyszeli krzyku lip, 
rozpaczy wiązów, klonów skarg, 
gdy drzewa szły ku niebu z ziemi.

W twórczości jej brzmią także echa poetyki Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, jak na przykład w wierszu Elegia:

Odrutowali ci niebo -
przestrzeń niepodległego ptaka.
Cios kuli zdradzieckiej, w tył czaszki -
Nie dali ci synku zapłakać �

W tonacji tej poezji panuje jesienność, odejście czasu, snute w cieniach 
przyrody. Jawią się i stany ludzkiego omijania, jak np. w wierszu Włóczęga:

Ty jesteś duży włóczęga, 
co świat przebiega
wzdłuż i w szerz

A jestem twoja mała pani, 
która wciąż na przystani
czeka na twój powrót bliski.

Wiersze Rostworowskiej-Morawskiej wyrażają bardzo swoisty stosunek 
do świata, rodzą się jakby w spotkaniach z ludźmi, czasem z odczutej ich 
obojętności, niekiedy osiągają wyraz ironii. Często są ujęte w formę rozmo-
wy z kimś nienazwanym ale obecnym, rozmowy kobiety, dla której jakby nie 
znaleziono czasu, aby ją wysłuchać, jak w wierszu Wieczorem:

Połóż mi na oczach
ciepłą dłoń
odgarnij cienie
snom.

Częste w jej utworach motywy jesieni są jakimiś świadectwem przemijania, 
być może obumierania tych sił, które mogłyby inicjować miłość. Rostworow-
ska-Morawska pozostawiła po sobie poezję oryginalną, pisaną jakby z ubocza, 
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niepodległą wpływom czasu jej współczesnego, nawiązującą do tonacji roman-
tycznej, odmienną i przez to właśnie może odpowiadającą uczuciom ludzkim.

Ta mała pani, czekająca na przystani, w swym życiu odbyła kilka po-
dróży zagranicznych. Była w Bułgarii, we Włoszech w 1963 po I sesji So-
boru Watykańskiego II, na Litwie, w Susznie, na dzisiejszej Ukrainie. Dla 
tej damy, pędzącej życie osiadłe, domowe, we własnym domu na Sadybie 
w Warszawie, powrót do wspomnień dzieciństwa i nieistniejącego już siedli-
ska rodzinnego był nawarstwieniem tylu przeżyć duchowych, iż w parę dni po 
kilkudniowym pobycie w Susznie Kita, uczestnicząca w uroczystości imieni-
nowej swego brata w Wildze, pow. Garwolin, podczas zorganizowanego tam 
przyjęcia zmarła 10 VI 1995, pochowana została na cmentarzu Wilanowskim 
w Warszawie.

Była osobą piękną, o swoistym nieuchwytnym uroku, kochaną przez 
wszystkich, którzy ją znali. W Biuletynie Rodziny Morawskich �Listy do 
Rodziny� pisano o niej: Posiadała w najwyższym stopniu zdolność animowa-
nia i gromadzenia wokół siebie przyjaciół. Czyniła to skromnymi środkami, 
nikogo nie przytłaczając swoją oryginalną osobowością, jak również głęboką 
religijnością, z której płynęła jej akceptacja i wyrozumiałość dla ludzi. W uj-
mująco serdeczny sposób wychodziła każdemu na przeciw. Stąd dla wielu 
jej przyjaciół nie tylko przyzwyczajeniem, ale ważną życiową potrzebą były 
coniedzielne popołudniowe zebrania na Sadybie.

Swemu bardzo kochanemu bratu Nikowi jeszcze wiele lat przed śmiercią 
dedykowała wiersz Jesienny dom z jego ostatnia strofą:

Przyklęknij w smudze cienia, 
może to wraca jesień
s t a m t ą d gdzie nic już nie ma, 
gdzie tylko została przestrzeń.

Bibliografia: My, �Tygodnik Powszechny� 1954, nr 6, s. 3 (podpis K. Morawska); 
Jesienny dom - Nikowi, �Za i przeciw� 1969, nr 656 z 19.10; Horoskop, �Za i prze-
ciw� z 21.11.1971; Powrót (wiersze), Ars Christiana, Warszawa 1977; Baśń o czar-
nym chlebie, Warszawa 1980; Baśń o Królewnie Niezapominajce, Warszawa 1983; 
Dziwy prawdziwe (wspólnie z Mikołajem Rostworowskim), Warszawa 1984; Mysi 
figiel, Krasnoludki, Anielska pomoc, Lodowa świeczka (wiersze), �Tygodnik Polski� 
1984 nr 52/53, dod. s. 3 (wspólnie z Nikiem Rostworowskim); Baśń o stepowym 
Księciu, Warszawa 1986; Baśń o zaklętym kruku, Warszawa 1986; Miss piękności, 
Warszawa 1988; Lisie czary, Warszawa 1988.

ŹRÓDŁA:
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Nika Rostworowskiego do Marii Rostworowskiej z 4 XI 1942 i 21 
VII 1943; Stanisława Rostworowskiego do żony Zofii, 7 VI 1944; Teresy z Rostworowskich 
Żółtowskiej do S. M. Rostworowskiego, Warszawa, VIII 1951.
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PUBLIKACJE: Wspomnienie J. Sczanieckiego, [w:] M. Żółtowski, Tarcza Rolanda, Warszawa 
1989, s. 220; Konstancja (Kita) z Rostworowskich Morawska, �Listy do Rodziny�, Nr 2, 
kwiecień 1997, s. 11.

POKOLENIE XVIII
Dzieci KONSTANCJI z Rostworowskich i KAZIMIERZA 

Morawskich

Piotr Antoni Maria, ur.12 II 1952 w Warszawie, absolwent Instytutu Socjo-
logii Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Filmowo-
Telewizyjnego w Katowicach, reżyser filmowy. 

2 XII 1982 w Warszawie poślubił Annę Pomianowską herbu Pomian, lek-
torkę języka angielskiego, z którą ma dwoje dzieci.

Magdalena Maria (Magda), ur.10 VI 1955 w Warszawie.

Absolwentka liceum, 5 I 1980 w Warszawie, poślubiła Piotra Konczew-
skiego, pracownika Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, z którym 
miała dziesięcioro dzieci, jedno zmarło.

Elżbieta Maria (Punia), ur. 21 X 1956 w Warszawie.

Absolwentka liceum, 16 VI 1979 w Warszawie poślubiła Tomasza Reiffa, 
współudziałowca prywatnych jednostek gospodarczych, z którym ma dwoje 
dzieci.

Gabriela Maria, ur. 20 XII1961 w Warszawie. 

Z Janem hr. Tarnowskim herbu Leliwa ma dwie córki.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Nika Rostworowskiego do Marii Rostworowskiej, Trzebień, 21 VII 
1943, o. Tomasza Rostworowskiego do S. M. Rostworowskiego, Rzym, 23.12.1963.
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POKOLENIE XVII
Syn JANA i JADWIGI z Wańkowiczów

STANISŁAW KOSTKA Antoni Kazimierz (Nik), przybrane imię MIKOŁAJ, ur. 
4 IX 1925 w Susznie, literat, publicysta, działacz polityczny. Na dokumen-
tach podczas studiów podpisywał się Stanisław Nik Rostworowski, później 
w publikacjach używał imienia Mikołaj.

Dzieciństwo spędził w Susznie, w niedużym dworku, przed którym rosło 
wielkie, osłaniające okna drzewo. Szeregi jasnych uli, gdzie się odprawiał nie-
szpór pszczeli � tak powie o swym domu w pisanych później wierszach. Przed 
II wojną światową we Lwowie ukończył dwie klasy Gimnazjum Braci Abra-
mowiczów i zdał egzamin do Korpusu Kadetów we Lwowie. Wybuch wojny 
zastał go w Susznie, które dopiero 5 października zajęli Rosjanie. Zachowywali 
się kulturalnie i nie czynili krzywdy dzieciom właściciela. Jak Nik potem opo-
wiadał swemu stryjowi, o. Tomaszowi Rostworowskiemu: Przychodzili grać na 
bałałajce i śpiewać oraz rozmawiać z dziećmi sympatycznie. Mówili, że przy-
chodzą wcielić w życie zasady sprawiedliwości społecznej. Nik ich wywody 
przyjmował jako słuszne. Dalsze przebywanie we dworze nie miało jednak sen-
su i Nik z całym rodzeństwem wyjechał do Lwowa, gdzie się zatrzymał przy 
ul. Szajnochy 6 w mieszkaniu cioci Jadwigi Rostworowskiej. Potem, w 1940, 
na wezwanie ojca przedostał się do Generalnego Gubernatorstwa i mieszkał 
w Trzebieniu pod Magnuszewem. Nauki pobierał u ukrywającego się w domu 
pani Zamoyskiej Jerzego Wasowskiego, wywodzącego się ze środowisk ży-
dowskich, po wojnie występującego w Kabarecie Starszych Panów. Jest wysoce 
prawdopodobne, że Wasowski jeszcze silniej niźli poprzednie spotkania z So-
wietami umocnił w świadomości Nika przekonania lewicowe. Rostworowski, 
będąc w Trzebieniu, z końcem 1941 zaczął pisać wiersze, początkowo miłosne 
do panienek, a potem na wszystkie tematy. Jako młodzieniec starał się kształ-
tować w sobie stosunek do kobiet. Ale zawierał się w nim element rezerwy. 
Na przykład w liście do Marii Rostworowskiej pisał: Dla kobiety mężczyzna 
jest sensem życia, dla mężczyzny kobieta tylko etapem lub przystanią, do której 
miło jest nawracać. Ale o sobie pisał: Ożenię się na pewno z wielkiej miłości. 
W tych rzeczach prawie nie rozumuję. Kobieta, którą pokocham, będzie mną 
powodować jak zechce. W jego wierszach jednak częściej od miłosnych jawiły 
się motywy społeczno-ideowe.. Swój wiersz Passionaria przesłał w 1942 ku-
zynce Marii, dołączając komentarz: Jeżeli chodzi o Passionarię, to nie wiem, czy 
sobie przypominasz jak podczas rewolucji Franca w Hiszpanii w obozie czer-
wonych sławną była milicjantka La Passionaria. Był to demon nienawiści. Fakt 
przegryzienia krtani jeńcowi-narodowcowi autentyczny. Nie sądź po tym wier-
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szu, że jestem komunistą. Jak dotychczas daleko mi do tego. Po prostu lubię się 
wczuwać w położenie innych osób, bo łatwiej wtedy mi przychodzi odgadnięcie 
motywów ich działania. Wzmianka ta jest istotna w perspektywie przyszłego 
zaangażowania politycznego Nika Rostworowskiego. Wskazuje na to, że już we 
wczesnej młodości coś go pociągało ku stanowiskom radykalnej lewicy, co jed-
nak nie oznaczało, że zamierzał być komunistą. Chciał odrzucać formalistykę 
i konwenanse. Nie czuł się młodzieńcem noszącym tytuł hrabiowski. Uważał, 
że należy do linii środkowej Rostworowskich, która nie uzyskała tego tytułu ani 
od dworu austriackiego, ani rosyjskiego. Pisał w liście z 10 XII 1943: Prawdy 
obiektywne są jeszcze pojęciem dla mnie obcym. A w liście wcześniejszym z 20 
V 1943 wypowiedział się dobitniej: Niewzruszone zasady to do pewnego stop-
nia objaw niedorozwoju umysłowego, bojaźń przed myśleniem. Jest oczywiście 
kilka prawd �absolutnych�. Dla mnie to te dotyczące naszej religii�. 

Mamy więc pewien obraz punktu wyjścia jego postawy życiowej, choć 
jeszcze wtedy pisał o sobie: stan romantyczno-chaotyczny jest moim stanem 
normalnym. Nika do lewicy ciągnęła chęć zademonstrowania sprzeciwu wo-
bec pewnego skostnienia własnej klasy. Przy czym motywem przewodnim 
było zwrócenie się do człowieka, a nawet poszukiwanie warunków dla lepsze-
go spełniania powinności wynikających z przykazania miłości bliźniego. Nik 
mógł się znaleźć na lewicy, bo odrzucał aksjomaty społeczne, nie mógł zostać 
komunistą, bo uznawał prawdy absolutne � naszej religii�. Jesień 1943 była dla 
niego okresem ogromnie intensywnej nauki � przygotowywania się do zdania 
tajnej matury. Ale droga, którą obierał, była bardzo szeroka. Studiował filozofię, 
później ekonomię polityczną, uczył się angielskiego, w jakimś stopniu posługi-
wał się francuskim. Myślę, że ten okres pobytu w Trzebieniu był czasem, kiedy 
jego osobowość wchłonęła największą ilość wiedzy, później już na licznie roz-
poczynanych studiach o takiej absorpcji mówić nie można. W każdym razie 5 
III 1944 na tajnych kompletach zdał maturę w gimnazjum prowadzonym przez 
prof. Ostrowskiego w Warszawie przy ul. Śniadeckich 8. Po egzaminie szybko 
wrócił do Trzebienia, by nadal, już tylko z tytułu własnych zainteresowań, po-
głębiać wiedzę z ekonomii politycznej. Latem 1944 znalazł się w ogniu walk 
na przyczółku magnuszewskim. Dzięki pomocy kapelana WP ewakuował się 
do Lublina, w którym przebywał od września 1944 do lutego 1945. Rozpoczął 
wówczas studia ekonomiczne na KUL. Lublin opuścił, udając się do Krako-
wa, w poszukiwaniu swego dziadka i sióstr, które z końcem wojny przebywały 
pod Stopnicą. W Krakowie podjął współpracę z �Tygodnikiem Powszechnym�, 
rozpoczął też studia z zakresu ścisłej filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.. 
Debiutował wierszem Noc na przyczółku w dodatku �Walka� przy �Dzienniku 
Polskim� (1944, nr 107) i artykułem pt. Światopogląd młodych na łamach �Ty-
godnika Powszechnego� (1945, nr 8). Dorabiał finansowo jako konwojent wa-
gonów zboża idących z Wielkopolski do Krakowa. Gdy zorientował się, że pod 
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Poznaniem przebywa Marysia Czartoryska, dla której żywił niemałe uczucia, 
postanowił przenieść się do Puszczykówka, co nastąpiło w październiku 1946. 
Odbywał tu pierwsze swoje wieczory poetyckie, których słuchaczami była mło-
dzież z rodzin Czartoryskich i Rostworowskich oraz innych rodzin ziemiań-
skich zamieszkałych podówczas w Puszczykówku. Zawsze uważał, że poezja 
jest sztuką mówioną i wiersze bardzo zyskiwały w jego własnej recytacji. We 
wcześniejszym wierszu, zamieszczonym w �Tygodniku Powszechnym� pt. Błę-
kit wieczoru przywołał motyw Marysi Czartoryskiej i jej brata Stasia, pisząc:

To nie jest miasto, to park stary
I wszystko z góry jest wiadomo.
Staś woła: �Na kolację Maryś�.
I wszystkie ścieżki są do domu.

Starał się kontynuować studia ekonomiczne na uniwersytecie w Pozna-
niu. Jednocześnie zamieszczał swoje wiersze w różnych czasopismach, ta-
kich jak: �Tygodnik Powszechny�, �Życie Literackie�, �Dziennik Polski�, 
�Głos Wielkopolski�, �Świat�, �Nowiny Literackie�, z końcem 1946 po raz 
pierwszy zamieścił wiersz Warszawa w �Dziś i Jutro�, potem coraz częś-
ciej korzystał z łam tego pisma. W tym czasie był naprawdę płodnym poetą. 
W 1947 opublikował w Wielkopolskiej Księgarni Wydawniczej (św. Wojcie-
cha) tomik poezji pt. Wiersze. Utwory zawarte w tym tomie oddają nastroje 
czasu przełomu, gdy pokolenie żołnierzy walczących o Polskę miało prze-
chodzić do nowych zadań � zdobywania wiedzy i budowania podnoszącego 
się z gruzów kraju. Te motywy odnajdziemy w wierszach Don Kiszot, W szpi-
talu i innych. O Powstaniu Warszawskim w wierszu Warszawa tak pisał:

Było takie jak inne letnie popołudnie
Jedni mieli benzynę, drudzy tylko krew.
Praskim brzegiem i Mostem stali pomruk dudnił
i nie trzeba już było krzyku dławić w szept.
Ale w wierszu pt. Z okopu prowadził rozmowę z Bogiem:
Zawsześ miał litość dla żebraków. 
Gdy znów skoczymy do ataku
Z stokrotnie większą siłą bagnet
przeciwnikowi w flaki wwiercę.
Tylko mi powiedz, czy naprawdę
Tyś mnie przeznaczył na mordercę???
Oblazłe wszami ludzkie ścierwo
jak kret, jak kret grzebiący w norze.
Stukam, kołaczę: Daj mi pewność
Prócz Ciebie, któż mi da, o Boże?
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Sporadycznie w jego najwcześniejszej twórczości jawią się też motywy 
religijne, ujęte w kontekst zobowiązania moralnego. A oto fragment z wiersza 
Jezus uśmiechnięty:

Minęły lata. Znów się rodzi.
Wiem dla niektórych we Mszy co dzień, 
lecz dla mnie właśnie dziś.
Więc już nie czekam na anioła, 
co po imieniu mnie zawoła
i rzeknie: �Pora iść�.

Jego poezja mimo upływu pięćdziesięciu lat zachowała swą siłę. Ale Nik, 
mimo posiadanego talentu, poetą nie został. Już w kwietniu 1947 przeniósł 
się do Warszawy. Nawiązane stosunki z posłem Aleksandrem Bocheńskim 
sprawiły, że został sekretarzem poselskiego Klubu Społeczno-Katolickiego. 
Jednocześnie publikował w �Dziś i Jutro� oraz został stałym korespondentem 
sejmowym �Słowa Powszechnego�. Utrzymywał przyjazne stosunki z płk 
Tadeuszem Ćwikiem, sekretarzem naczelnym Centralnego Komitetu Wyko-
nawczego PPS i ze swym dawnym nauczycielem, prof. Józefem Wasowskim, 
obecnie prezesem Związku Dziennikarzy Polskich. Sam zaś był członkiem 
Związku Zawodowego Literatów Polskich. Dzięki poparciu Klubu Społecz-
no-Katolickiego, personalnie posła Jana Frankowskiego, 9 IX 1947 zastał 
przyjęty na Uniwersytet Warszawski. 2 IX 1950 dziekan Wydziału Humani-
stycznego prof. Tadeusz Manteuffel stwierdził, że jest studentem IV roku so-
cjologii. (dopiero 4 XI 1948 Państwowa Komisja Weryfikacyjna wydała mu 
potwierdzenie świadectwa maturalnego z Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana 
w Warszawie za egzamin zdany przed wybuchem powstania, podczas którego 
zginęły wszystkie dokumenty). Był słuchaczem wykładów profesorów Marii 
Ossowskiej, Stanisława Erlicha, Niny Assorodobraj-Kuli, Władysława Tatar-
kiewicza, Stanisława Arnolda i Tadeusza Kotarbińskiego. Studiów jednak nie 
ukończył. Dorabiał wykładami nauki o społeczeństwie w ostatnich klasach 
gimnazjalnych. We wrześniu 1947 został członkiem kolegium redakcji �Dziś 
i Jutro�. Jednocześnie był etatowo zatrudniony w tym piśmie, pełniąc kolej-
no funkcje redaktora technicznego, kierownika działu, sekretarza redakcji, 
aż wreszcie redaktora naczelnego. W 1948 na łamach �Dziś i Jutro� stawał 
po stronie Konstantego Łubieńskiego w polemice z jezuickim �Przeglądem 
Powszechnym�, broniąc tez przedstawiających założenia ideowe środowiska 
PAX-u. Jego wcześniejsza twórczość literacka sprawiała, że był zaliczany do 
grona twórców kultury i literatury katolickiej. W lipcu 1948 w domu diece-
zjalnym w Kaczynie na terenie diecezji kieleckiej miało miejsce wakacyjne 
spotkanie pod przewodnictwem ks. Jana Zieji grupy intelektualistów katoli-
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ckich. Obecni byli Jerzy Zawieyski, Antoni Gołubiew, Stefan Świeżawski, 
Jerzy Turowicz, a z młodszych niektórzy współpracownicy PAX-u: Zygmunt 
Lichniak i Nik Rostworowski. Na spotkanie to przybył również o. Tomasz 
Rostworowski, który przestrzegał Nika przed stałym związaniem się z PAX-
em. Nik jednak odrzekł: Niech się Stryj nie obawia, katolicyzmu nie zdra-
dzę. Pozostając w PAX-ie nadal rozwijał twórczość pisarską. W 1949 był 
współautorem z Zygmuntem Przetakiewiczem książki pt. Czas dojrzewania 
z podtytułem Reportaże z życia parafii, wydanej przez PAX. W 1950 otrzy-
mał za działalność publicystyczną, ale także za dorobek poetycki Nagrodę 
Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka. W 1951 opublikował tomik wierszy 
Smuga lata, a w 1953 kolejny tom Przeciw nocy. Tytuł tego tomu był zna-
mienny dla przesłania poety. Jego wiersze miały być protestem przeciwko 
temu co było, przeciwko wojnie i przemocy, przeciwko tym, którzy zatrzy-
mują tworzenie lepszego jutra.. Rostworowski wierzył, że już przyszło nowe 
pokolenie, o którym pisał: 

Daleki � bliski
Nie tknięty zgrozą, 
W przeddzień narodzin twych, braciszku, 
świat gasił pożar

Uważał, że czas wojny był wynikiem dziejów wykreślonych funkcją zde-
terminowanego przez zło losu. Oto strofy z wiersza Przesłanie

Przechodniu, powiedz światu, 
że Nikos padł posłuszny
nakazom, których atom
i złota wór nie skruszy

I dalsze zwrotki:

W człowieczej doli ryte.
w skale krwią mazane
reguły wzrostu, kwity sumień, 
prawidła umierania.

Jest winien dumnej zbrodni
skazaniec, Grek uparty:
on reguł tych, przechodniu, 
zwycięsko strzeże � martwy. 
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Ów Grek, to jakby kombatant przeszłych dziejów, który jednocześnie był 
ich twórcą i ofiarą, lecz tej przeszłości, która dla współczesnego przechodnia 
jest tylko sferą przemijania, strzeże, nawet będąc martwy.

Najbardziej czytelny jest jednak jego wiersz Oskarżam, który przynosi 
zdecydowane, wprost propagandowe potępienie współczesnego kombatan-
ctwa. A oto jego strofy:

Przed trybunał go wiodą, zszarzałego przedwcześnie, 
W mundurowej eskorcie braciszkowie rówieśni.

Dionizego z Podlasia, jednej morgi dziedzica, 
podpatrzyła wśród nocy koszalińska milicja

Centkowany spadochron, radiostacja pod pachą.
o, niesporo uchodzić wywiadowcy Wehrmachtu.
(�)
Na sędziowskim, na stole z pruskim kwasem ampułki.
Jakiej Polski żeś szukał, od frasunku pożółkły?
(�)
I żeś nędznie wybierał w srogim boju: kto kogo
I jest przestrzeń złej ciszy między nami a tobą.

Można powiedzieć, że Rostworowski 
daje tu przykład �poezji zaangażowanej�, 
której treść nam dziś trudno odbierać, gdy 
są nam znane zbrodnie pierwszego okre-
su socjalizmu Bierutowskiego w naszym 
kraju. Ale jemu chodziło wówczas o od-
rzucenie przeszłości i stworzenie nowej 
rzeczywistości bez wojennej przemocy.

Generalnie jego utwory charakte-
ryzuje melodyjność, delikatność uczuć, 
jakby pewna rezerwa wobec rzeczywi-
stości, w której nie potrafi się zakorzenić. 
W liście z 3 III 1954 pisanym do Kazi-
miery Iłłakowiczówny wyznawał: Jak 
dotąd pisanie wierszy mi nie �przecho-
dzi�, natomiast prozy nigdy nie próbo-
wałem i sądzę, że również w przyszłości 
nie będę uprawiał. W jego warsztacie 
literackim jednak miast prozy zaczęła 

Stanisław (NIK, Mikołaj) Rostworowski 
(1925-1984) 

� poeta, publicysta, działacz polityczny.
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brać górę publicystyka. Ostatecznie, będąc pod silnym wpływem Bolesława 
Piaseckiego, związał się ideowo z PAX-em. W 1954 był sekretarzem Krajo-
wej Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich. W 1955 został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej 
już wyróżniono go Złotym Krzyżem Zasługi. 1 VIII 1955 otrzymał nomina-
cję na stanowisko redaktora naczelnego tygodnika �Dziś i Jutro�. W 1955, 
w związku z publikacją przez Bolesława. Piaseckiego książki Zagadnienia 
istotne, książka ta oraz tygodnik �Dziś i Jutro� zostały przez Kongregację 
Św. Officium w Watykanie umieszczone na indeksie. Rostworowski, wspól-
nie z Jerzym Hagmajerem, wiceprezesem PAX-u, złożyli wizytę w biurze 
Kongregacji, przedstawiając niezbędne wyjaśnienia. Początkowo kierowni-
ctwo PAX-u nie mogło dać dowodów swego podporządkowania się indek-
sowi watykańskiemu, gdyż władze państwowe w Polsce dekret Kongregacji 
Św. Officium uznały za niedopuszczalną ingerencję Watykanu w wewnętrzne 
sprawy Polski. Ograniczono się więc tylko do wycofania ze sprzedaży na-
kładu Zagadnień istotnych, tłumacząc władzom, że książka i tak jest niemal 
rozprzedana. Dalsze działania kierownictwo PAX-u mogło podjąć dopiero, 
gdy w Polsce ujawniły się oznaki odwilży politycznej. Wtedy zapadła decy-
zja o połączeniu przejętego w 1953 przez PAX w Krakowie �Tygodnika Po-
wszechnego� i warszawskiego �Dziś i Jutro� w jedno pismo pt. �Kierunki�. 
Dzięki temu obłożony indeksem organ Stowarzyszenia PAX przestał się uka-
zywać. 13 maja 1956 wyszedł ostatni, 545 numer �Dziś i Jutra�, a 20 maja po-
jawiły się �Kierunki�, na razie pod redakcją Mieczysława Kurzyny. Mikołaj 
Rostworowski wraz z Jerzym Hagmajerem ponownie udali się do Watykanu, 
gdzie prowadzili rozmowy z mons. Di Meglio. Przedstawiciel Kongregacji 
uważał, że posunięcia formalne są niewystarczające i winno zostać opubli-
kowane oświadczenie prostujące błędy teologiczne zawarte w publikacjach. 
Hagmajer wyjaśnił, że w warunkach polskich to jest niemożliwe i cenzura nie 
puści takiej publikacji. Ostatecznie �L�Osservatore Romano� z datą 25 maja 
1956 opublikowało informację, że w następstwie indeksu została dokonana 
likwidacja tygodnika �Dziś i Jutro�. Enuncjacje tę uznano jako wyraz zakoń-
czenia sprawy. A Rostworowski już od listopada 1956 otrzymał stanowisko 
redaktora naczelnego �Kierunków� i sprawował je do marca 1962. 

Stając się redaktorem naczelnym opublikował artykuł pt. O własny pro-
fil �Kierunków�, w którym zapowiadał, że pismo będzie poświęcone inter-
pretacji zgodności poszukiwań społeczno-postępowych z doktryną katolicką. 
Jego artykuły zamieszczane na łamach �Kierunków�, szczególnie w latach 
1958�1959, poświęcone były paxowskiej interpretacji zasady wieloświatopo-
glądowości i omówieniom książki Bolesława Piaseckiego Patriotyzm polski. 
W artykule Wieloświatopoglądowość (�Kierunki� 1958, nr 24) pisał: Wro-
giem moralności społecznej jest światopoglądowe zobojętnienie, indyferen-
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tyzm, który pozbawia moralność sankcji światopoglądowej. Dodawał: Swo-
boda światopoglądowego wyboru jest dziś na pewno kardynalnym postulatem 
humanistycznym i nie wolno jej upokarzać. Druga połowa lat pięćdziesiątych 
to okres ogromnej aktywności Rostworowskiego na bardzo różnych polach. 
Janina Błautowa pisała o nim: Cechowała go chrześcijańska i obywatelska 
żarliwość, dociekliwość intelektualna i otwartość; a także wielka lojalność 
wobec przyjaciół i szacunek dla przeciwników czy raczej: myślących inaczej. 
Już od października 1955 rozpoczął dialog prasowy z Januszem Kuczyńskim, 
ideowym przedstawicielem orientacji marksistowskiej, który na łamach �Po 
prostu� zamieścił artykuł pt. Urok wiary. Rostworowski odpowiedział mu na 
łamach �Dziś i Jutro� artykułem zatytułowanym: O nieudanej próbie dialo-
gu. Rostworowskiemu wejście na ścieżkę dysputy politycznej ułatwiało to, 
iż w swej publicystyce już wcześniej podkreślał, że marksistów nie można 
traktować jako złych chrześcijan, a należy z nimi prowadzić dialog jako z wy-
razicielami autentycznego, mającego własne walory twórcze światopoglądu.

Po pewnym czasie dialog prasowy pomiędzy Kuczyńskim i Rostworow-
skim przekształcił się w publiczne dyskusje toczone na forum środowisk aka-
demickich. Tego typu wielka debata, przy obecności około 600 osób, odby-
ła się z rzecznikiem marksizmu Januszem Kuczyńskim w auli Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Rostworowski podjął się ogromnie trudnego zada-
nia. Był w dialogu rzecznikiem strony katolickiej w środowisku profesjonal-
nie zajmującym się nauką w ujęciu katolickim, sam nie mając ukończonych 
w tym profilu wyższych studiów akademickich. Ponadto jego postawa czło-
wieka związanego z orientacją postępowo-katolicką nie odpowiadała znacznej 
części słuchaczy tego dialogu. Mimo tych przeciwności Mikołaj Rostworow-
ski wypadł korzystnie i strona katolicka właściwie była jego wystąpieniem 
usatysfakcjonowana. Polemizował przede wszystkim z wysuwaną przez part-
nerów marksistowskich tezą, że religia jest rezultatem określonej nadbudowy, 
wytworzonej przez bazę społecznych stosunków burżuazyjnych. Zwalczał sta-
nowisko marksistów mówiących o antyhumanistycznej funkcji religii. Prze-
ciwstawiał się idei postępu zawężonej do ram kryteriów ekonomicznych, bez 
uwzględnienia aspektów moralnych i kulturowych, W podobnych dialogach 
uczestniczył na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim, co odbijało się 
szerokim echem w opinii publicznej, korzystającej z pewnego stanu odwilży 
politycznej, jaka zaczynała się w Polsce. Niemniej trzeba zaznaczyć, że Ro-
stworowski prawo do dialogu z marksistami rezerwował dla formacji ideowej 
katolików ukształtowanych w ruchu społecznie-postępowym. 

W okresie przemian październikowych z roku 1956 stawał w obronie sta-
nowiska Bolesława Piaseckiego, wyrażonego w artykule Instynkt państwowy. 
Jednym z ostrzejszych jego artykułów był Król jest nagi, proszę Jerzego Tu-
rowicza (�Kierunki� 1957 nr 25), w którym obnażał dwulicowość ludzi ze 

Rostworowski-Monografia tom2.ind329   329Rostworowski-Monografia tom2.ind329   329 2013-03-20   15:06:312013-03-20   15:06:31



~ 330 ~

środowiska �Tygodnika Powszechnego�, zarzucając im, że uprzywilejowani 
politycznie po przemianach październikowych, teraz kopią słabszego, mimo 
że usytuowanie �Znaku� i PAX-u w Polsce jest analogiczne. Ugrupowania te 
siedzą na tej samej gałęzi. Wywód swój kończył stwierdzeniem: Staję o każdy 
zakład, że gdyby w tej chwili wszyscy paxowcy ulegli personalnej likwidacji, 
trwały ślad ich pracy zostanie i nie będzie to ślad owocujący przeciw Kościo-
łowi, przeciw wolności, przeciw Polsce i jej niepodległości. Gdy formalnie 
Stowarzyszenie PAX zostało zarejestrowane, podczas bardzo burzliwego ze-
brania w dniu 11 XI 1956, odbywającego się w Warszawie, które wykluczyło 
ze Stowarzyszenia kilku czołowych jego działaczy, został obrany członkiem 
� ukonstytuowanego dopiero co � Prezydium Zarządu Głównego PAX-u. Na-
leżał wówczas do czołówki działaczy opowiadających się zdecydowanie po 
stronie Bolesława Piaseckiego, co wymagało w tym czasie niemałej odwagi 
cywilnej, bowiem stanowisko autora Instynktu państwowego było aktywnie 
przez różne siły społeczne w Polsce zwalczane. Od 30 XII 1956 nieprzerwa-
nie przez trzy dni był w grupie dwustu działaczy PAX-u, która zainstalowała 
się w gmachu Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 43, pod pozorem odby-
wanej tam narady ideowo-politycznej. W samej rzeczy zaś chodziło o obronę 
gmachu, który mógł zostać zajęty przez ludzi związanych z grupą secesjoni-
stów Stowarzyszenia. Zagrożenie minęło, gdy 2 I 1957 Władysław Gomułka, 
pierwszy sekretarz PZPR, przyjął przedstawicieli PAX-u w osobach Bolesła-
wa Piaseckiego i Jerzego Hagmajera. Rostworowski w tym czasie udał się 
na KUL do Lublina, gdzie chciał bronić przed rozpadem Koło Społecznie-
Postępowe Studentów KUL, organizację młodzieżową afiliowaną przy PAX-
ie. Rozpoczynający wtedy karierę polityczną młody jeszcze Ryszard Bender 
z grupą zwolenników szykował na niego zasadzkę. Zamiarem było dokona-
nie siłą ściągnięcia spodni i obnażenie, prowadzące do skompromitowania 
członka władz Stowarzyszenia. Do aktu tego nie doszło, ale Koło Społecznie-
Postępowe, którego Nik był opiekunem, rozpadło się.

Sytuacja polityczna PAX-u po przyjęciu jego przywódców przez Gomuł-
kę powoli stabilizowała się. W 1958 Nik odbył swoją pierwszą podróż do 
ZSRR. W jednym ze swoich listów pisał: Rosja uczyniła na mnie wrażenie 
potęgi, ale nieludzkiej Brrr.. W środowisku rodzinnym, mimo sprzeczności 
poglądowych, cieszył się dużym autorytetem. Co może poświadczyć chociaż-
by to, że Ludwik Rostworowski właśnie w 1958 zaprosił go do roli świad-
ka na swoim ślubie. W latach sześćdziesiątych Nik mógł powrócić do pracy 
pisarskiej, najbardziej odpowiadającej jego naturze. W 1961 opublikował 
ważką w treści przedmowę do wydanego przez PAX monumentalnego dzieła 
M.R. Durosella pt. Początki katolicyzmu społecznego we Francji 1822�1870. 
Rok później ogłosił drukiem wybór swoich artykuł w książce zatytułowa-
nej. Czas niecierpliwych (35 artykułów z lat 1945�1961), za którą w 1963 
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otrzymał Nagrodę Publicystyczną im. Włodzimierza Pietrzaka. Niewątpliwie 
walory literackie posiadają zamieszczone w tym tomie reportaże Mikołaja 
Rostworowskiego z podróży zagranicznych do Włoch i Kanady, w których 
daje on barwne migawki napotkanych ludzi oraz poszukuje motywów ich 
lewicowych przekonań, znajdujących odzwierciedlenie w ich postawach spo-
łecznych. Reportaże te tchną wykwintnością, kulturą literacką i wskazują na 
to, że Nik mógłby również być powieściopisarzem. Książkę dedykował Iwo 
Płacheckiemu, byłemu przewodniczącemu Koła Społecznie-Postępowego 
Studentów KUL, znakomicie zapowiadającemu się działaczowi polityczne-
mu i idolowi młodych paxowców, który niestety zginął tragicznie. Jednocześ-
nie jednak jawiły się głosy krytyczne wobec publicystki Nika. Zamieszkały 
w Reims stryj Stefan Rostworowski taką krytykę sformułował, skarżąc się 
w ogóle na język publicystów krajowych. Twierdził, że w publicystyce Nika 
występuje: (�) lawina niezrozumiałych wyrazów, nic w gruncie rzeczy nie 
znaczących, sztucznie wiązanych ze sobą techniką pisarczyka, a nie pisarza! 
Gorzej! Odnosi się wrażenie, że on sam nie bardzo wie co pisać i na pewno 
bardzo mało rozumie co pisze. Zagraniczny stryj, a był to rok 1959, zarzucał 
Nikowi to, że za mało czyta. A on pewno głównie czytał artykuły Bolesława 
Piaseckiego, którego elaboraty świadomie były tak pisane, by babka na dwoje 
wróżyła. Wiosną 1962 Rostworowski został odsunięty ze stanowiska redak-
tora naczelnego pisma �Kierunki�, głównego organu Stowarzyszenia PAX. 

Według domysłów o. Tomasza Rostworowskiego w PAX-ie miał ludzi 
sobie nieżyczliwych, którzy go wygryźli. W czerwcu tego roku widocznie za-
padła ostateczna decyzja co do ożenku. Faire-part, który rozdawał na parę 
dni przed wyznaczoną datą ślubu, podawał, że Jan Rostworowski ma zaszczyt 
powiadomić o ślubie swego syna Mikołaja � czyli przybrane imię Nika � Mi-
kołaj stawało się nazwą oficjalną. Ślub odbył się dnia 19 VI 1962 w kościele 
SS. Wizytek w Warszawie, kiedy to Mikołaj Rostworowski zawarł związek 
małżeński z Zofią Kułakowską. Mszę św. odprawiał zaprzyjaźniony z Ni-
kiem ks. prałat Jan Zieja, a asystował mu o. Tomasz Rostworowski. Para mło-
da chciała obrzęd ślubny poprzedzić modlitewnym skupieniem. Prosiła, aby 
ślub odbył się po mszy św., którą oni odbędą jako zwykli wierni, modlący się 
razem z rodziną i z wszystkimi przybyłymi do kościoła. Tak też się stało. Ce-
lebrans dostosował się do życzenia i obrzęd ślubny odbył się zaraz po mszy 
św. Godne uwagi przemówienia wygłoszono podczas uroczystości weselnej 
Krzysztof Morawski, były właściciel Turwi, żonaty z Anną z Wańkowiczów, 
w swoim przemówieniu przypomniał sylwetkę prapradziadka Nika � Pawła 
Popiela, chwaląc popielowską twardość zasad i prostolinijność. O. Tomasz 
Rostworowski w swojej oracji wspominał: To, co tradycja niesie najcenniej-
szego: żywą wiarę religijną i zdrowy, głęboki patriotyzm, nie sprzeciwiający 
się internacjonalizmowi - - i właśnie to młodzi winni przechować i przekazać 
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następnym pokoleniom. Ostatni z wielkich mówców, pisarz Melchior Wańko-
wicz, słowa swe może bardziej skierował do panny młodej. Wskazywał bo-
wiem czym jest dobra żona, pojęta jako dożywotnia towarzyszka, dana przez 
Boga. Jej wzrok pomaga w chwilach wahań! Zosi życzył, by jako osoba miła, 
dojrzała i wiedząca, czego chce, spełniła nadzieje, które w niej wszyscy po-
kładają. Krzyżowały się zatem na tym weselu myśli wielkie i głębokie, a do-
skonałość mówców potwierdzała świetność pary młodej. 

Tymczasem w życiu wewnętrznym Nika zachodziły dalsze przewartoś-
ciowania. W zasadzie już świadomie postanowił wyrzec się swego powoła-
nia poetyckiego. W wywiadzie udzielonym w 1963 Stefanowi Jończykowi 
mówił: Od pisarza żądam altruizmu a nie egocentryzmu. Trzeba oderwać się 
od osobistych spraw i uogólnić jednostkowe doświadczenie, żeby to, co pisze-
my, miało walor uniwersalny. Wypowiedź tę uzupełnił słowami: Literatura 
nabiera znaczenia, gdy staje się wyrazem faktów egzystencjalnie ważnych. 
Diagnozy te z jednej strony świadczyły, że Nik zrastał się w swoim wnętrzu, 
umacniał psychicznie, a z drugiej, iż teraz pochłaniała go nie żadna intro-
spekcja, lecz sprawy ideowo-polityczne. W tym samym wywiadzie dał temu 
wyraz, mówiąc: Moje zetknięcie się z myślą socjalistyczną uświadomiło mi 
humanistyczną wagę historii. Zorientowałem się, że w procesach historycz-
nych istnieją prawidłowości i człowiek im bardziej te procesy, prawidłowości 
poznaje i sobie podporządkowuje, tym bardziej staje się wolny. Szansę naj-

Rozmowa ze stryjem duszpasterzem, od lewej stoją 
Zofia z Kułakowskich Rostworowska, o. Tomasz  Rostworowski TJ,. Nik Rostworowski.
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większą, jaką dostrzegam w socjalizmie, to możliwość, że człowiek przestaje 
być igraszką losu, że będzie stawał się podmiotem, a nie przedmiotem wy-
darzeń (�) Zagadnienie wolności jest dla mnie zagadnieniem centralnym. 
On zawsze sprawę wolności stawiał na pierwszym miejscu. Wychowany po 
części bez matki, obcujący z koleżeńsko nastawionym ojcem, od młodości 
przyzwyczajony był do korzystania z wolności. W połowie lat sześćdziesią-
tych problem wolności ujmował już w kategoriach marksizmu historycznego. 
Trafnie odczuwał, że człowiek wrastający w ówczesny system socjalistyczny 
poszerza skalę swojej wolności, jakiej ma więcej od tych, którzy pozostają 
poza akceptacją socjalizmu. Mikołaj w tym czasie stawał się homo politicus. 
Mówił o sobie: Szalenie interesuje mnie polityka. Od strony jej sprężyn histo-
rycznych i moralnych. Nie jako gra. A jeśli jako gra, to gra wartości. W kon-
sekwencji to znaczyło, że nie zamierzał być politykiem �technicznym� czy 
�taktycznym�, ale że politykę traktował w kategoriach ideologicznych, nie 
zdolnych do wykluczenia moralności. Dla niego związek pomiędzy sztuką 
i polityką polegał na tym, że sztuka ideologom i politykom mówiła o spra-
wach ludzkich, o których skądinąd by się nie dowiedzieli.

Podczas Soboru Watykańskiego II Nik był jednym z korespondentów 
prasy paxowskiej, głównie �Słowa Powszechnego�. Miał przybyć na I se-
sję w 1963, ale rzekomo z powodu choroby żony Zosi nie dojechał. Rolę 
korespondenta odegrał wówczas Zbigniew Czajkowski. Nik był jednak na 
następnych sesjach soboru. Często widywał się z o. Tomaszem Rostworow-
skim, który go bez wątpienia dążył dużą sympatią. Ze swej misji korespon-
denta watykańskiego wywiązał się bardzo dobrze. W nauce soborowej wi-
dział potwierdzenie pewnych idei, o których uznanie poprzednio walczył. 
Stał się współautorem książki zbiorowego autorstwa Sobór wielkich nadziei 
(Warszawa 1963), która została wyróżniona zespołową Nagrodą im. Włodzi-
mierza Pietrzaka. W toku trzeciej sesji w 1964 wśród korespondentów pra-
sy paxowskiej odgrywał czołową rolę, zamieszczając w �Słowie Powszech-
nym� poza częścią sprawozdawczą własne komentarze dokonujących się 
wydarzeń. Wkrótce też wydał nową książkę Znak solidarności (korespon-
dent soborowy o schemacie XIII) (Warszawa 1965). Przedstawił w niej dok-
trynę społeczną obradującego soboru. Niektóre jego publikacje poświęcone 
Vaticanum Secundum tłumaczone były na język niemiecki. Problemy koś-
cielne jeszcze wówczas bardzo wyraźnie traktował w kategoriach politycz-
nych. Ciążyła nad nim świadomość tego, że w tym czasie co trzeci czło-
wiek żyjący na świecie był obywatelem państwa socjalistycznego. Dlatego 
uważał, że centralnym problemem współczesnego Kościoła Powszechnego 
jest nawiązanie dialogu ze światem komunistycznym. W swojej publicystyce 
starał się ostrzegać Kościół, by nie wiązał się ideologicznie z obozem poli-
tycznym przeciwstawnym komunizmowi. Pisał: Kościół nie może być stroną 
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w klasowej walce ideologicznej, gdyż to kolidowałoby z jego uniwersalizmem 
i transcendentną wobec historii misją. (�Słowo Powszechne�1963, nr 263). 
W ocenie chadecji zachodnich wprowadzał ciekawe rozróżnienie, że nie są 
to partie wiążące politykę z religią, że nie są to partie wyznaniowe lecz świa-
topoglądowe. Uczestniczył w dyskusji z marksistami na temat recepcji myśli 
o. Teilharda de Chardin. Prowadził dialog z marksistami, w którym już teraz 
zarówno ze strony katolickiej, jak i ateistycznej, uczestniczyło szersze grono 
osób. Pokłosiem tej działalności stała się książka wydana przez PAX w 1970 
zatytułowana Dialog i współdziałanie. Przedstawiała ona przebieg dyskusji 
światopoglądowej prowadzonej przez działaczy PAX-u z marksistowskimi 
publicystami skupionymi wokół redagowanego przez Wojciecha Pomyka-
łę pisma �Wychowanie�. Rostworowski w swych wypowiedziach lansował 
wówczas teorię neutralności światopoglądowej państwa socjalistycznego. 
W 1968 opublikował Słowo o PAX-ie 1945�1956, pierwszą próbę monografii 
Stowarzyszenia, która miała dwa wydania. Pewną kwintesencją tego działa 
były słowa: Awangardowy wybór ideologiczny, który dokonaliśmy, sprawia, 
że możemy być często przedmiotem zaciekłego ataku nawet tych sił, które 
jutro przyznają nam rację. W sierpniu 1969 odbył podróż do Suszna, ma-
jątku swej młodości. Podróżował rzekomo śladami Marii Malczewskiego, 
w towarzystwie konsula rosyjskiego. Ale dotarł do swego domu rodzinnego, 
po którym nie było już śladu. Widział tylko kamień, który położyli chłopi, 
z napisem: Maria Hrabina Rostworowska � zmarła 1938. Napis miał się od-
nosić do jego matki. Chłopi ukraińscy, widząc go, wołali: Nikuś, Nikuś. Nik 
podzielił się swymi wrażeniami z Suszna z Kitą, która na ich tle napisała 
wiersz, opublikowany w �Za i przeciw�. 

Chcąc utrwalić sylwetkę Nika, warto przytoczyć bardzo osobiste o nim 
wspomnienie ówczesnej działaczki PAX-u, pisarki Anki Kowalskiej, która 
tak oto ukazywała jego sylwetkę: Jeszcze widzę jego dłoń czochrającego 
gęste, mocne włosy, bardzo piękne spojrzenie bardzo pięknych oczu, jeszcze 
słyszę niskie brzmienie jego głosu, zacinanie się czasem między jednym a dru-
gim słowem; jeszcze pamiętam rozgorączkowanie, w jakie wpadał i tę zdol-
ność jątrzenia gorączki w innych, jego wdzięk, śmiesznostki i snobizmy. Już 
od 1963 był zwolniony z obowiązków redaktora naczelnego �Kierunków�, 
natomiast został przydzielony do wydziału organizacyjnego Stowarzyszenia 
PAX. Trzykrotnie był obierany członkiem Prezydium Stowarzyszenia PAX 
z datami listopadowymi 1962, 1965 i 1968. Jak wspomina Mieczysław Ra-
kowski w swoich Dziennikach politycznych, Rostworowski w 1968 znalazł 
się w opozycji wobec Piaseckiego na tle interwencji państw Układu War-
szawskiego w Czechosłowacji. Miał popierać Czechów i krytycznie oceniać 
nadmierną uległość szefa PAX-u wobec dyrektyw partii. Na rolę opozy-
cyjną Rostworowskiego Bolesław Piasecki nawet powoływał się w rozmo-
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wach z partią, być może sam chcąc uniknąć nadmiernego zaangażowania 
się w obowiązek potępienia nurtu liberalnego w Czechosłowacji. W każdym 
razie w 1970 Mikołaj zrzekł się stanowiska członka Prezydium Stowarzysze-
nia PAX. Istniała wersja, że przyczyną był kryzys, potem szczęśliwie prze-
walczony, jaki zaistniał w jego małżeństwie. W świetle odczytania nowych 
źródeł można przypuszczać, że prawdziwą przyczyną tego zrzeczenia się był 
narastający krytycyzm Rostworowskiego wobec linii politycznej PAX-u, po-
pierającego w partii orientację Mieczysława Moczara i krytycznie ocenia-
jącego tzw. lewicę laicką. Mikołaj, który właśnie przez swe zaangażowanie 
w dialog światopoglądowy z lewicą tą miał żywe kontakty, nie był w stanie 
lekceważyć wagi polityczno-moralnej polskich wydarzeń marcowych czy 
też czechosłowackiej �praskiej wiosny�. Zajmując takie stanowisko, musiał 
w kierownictwie PAX-u schodzić na boczny tor. 

W marcu 1970 objął funkcję przewodniczącego Rady Programowej przy 
Referacie Współpracy z Duchowieństwem. Później wyjechał z kraju. Od 
marca 1975 do lutego 1977 pełnił funkcję korespondenta �Słowa Powszech-
nego� w Rzymie, zastąpiony przez Zygmunta Tyszkę. W ciągu tych dwóch 
lat w �Słowie Powszechnym� zostało opublikowanych 36 nadesłanych przez 
niego korespondencji. Były przeważnie zamieszczane na pierwszej stronie, 
łamane na drugą i zaznaczone specjalną winietą. Z reguły podawano, że jest 
to korespondencja z Rzymu. Korespondencje dotyczyły spraw religijnych, 
rzadziej politycznych. Miały charakter wyrywkowy i nie dawały obrazu 
wielkich zagadnień rozgrywających się w Watykanie. Można powiedzieć, że 
Mikołaj w jakiejś mierze już uległ modzie dziennikarstwa zachodnioeuropej-

Nik Rostworowski z przyjacielem Januszem Przewłockim w Laskach.
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skiego i zabiegał o to, by wiadomość była atrakcyjna, np. dając tytuł: Mord 
w urzędzie. Jednocześnie musiał się liczyć z wymogami cenzury krajowej, 
a więc korespondencje musiały przedstawić świat zachodni raczej negatyw-
nie. W jednym z artykuł na przykład pisał: Prof. de Rita dokonał niesłychanie 
surowej oceny społeczeństwa włoskiego. Przyczyną miało być to, że włoska 
kultura jest mało samodzielna, w tym także katolicka. Słowa użyte w pierw-
szym zdaniu były nieproporcjonalne do ich uzasadnienia w toku dalszego wy-
wodu. Ale ten typ publicystyki krytycznej był dobrze odbierany przez czynni-
ki polityczne w kraju. Nie chodziło również o ukazywanie jakiejś szczególnej 
roli Stolicy Apostolskiej lub choćby chadecji włoskiej, informacje miały być 
od Sasa do lasa, tak by nie stwarzały dla czytelnika jakiegoś obrazu formacyj-
nego. Rostworowski tę rolę spełniał właściwie jako korespondent. Nie móg-
łby może nawet czynić inaczej, gdyż z korespondencji widać było, że jego 
dostęp do źródeł informacji w Kurii Rzymskiej był ograniczony. Na przykład 
nie był w stanie informować czytelników polskich o tym, jak przebiegają 
i z jakimi wydarzeniami się łączą wizyty biskupów polskich przybywających 
do Watykanu. Jego stanowisko korespondenta, pierwszego stałego zagranicz-
nego korespondenta prasy paxowskiej, miało raczej charakter polityczny, da-
wało pewien prestiż Stowarzyszeniu PAX, a także miało aspekt asekuracyjny 
-�korespondent mógł ostrzegać kierownictwo PAX-u przed niespodziewany-
mi decyzjami Watykanu w sprawach polskich. 

Po powrocie do Polski Rostworowski został zatrudniony w Instytucie 
Wydawniczym PAX, gdzie był kierownikiem redakcji literatury pięknej 
i przekładowej, oraz piastował stanowisko zastępcy redaktora naczelnego 
wydawnictwa. Było to wyrazem dalszego przesuwania go na pozycje drugo-
rzędne, stanowisko w Instytucie Wydawniczym nie miało już znaczenia poli-
tycznego. Pozostawał jedynie członkiem bardzo licznego Zarządu Stowarzy-
szenia, w którym jednak władza należała do Prezydium tego Zarządu. W tym 
okresie Nik w PAX-ie czuł się nie najlepiej, nie podzielał całej orientacji 
ideowej tego ruchu. Wskutek tego kierownictwo Stowarzyszenia nie darzyło 
go zbytnim zaufaniem, a równocześnie z wyższych pozycji w ruchu rugo-
wali go młodsi działacze, żądni kariery i bardziej przebojowi. Jego sytuacja 
uległa poważnej zmianie, gdy przewodniczącym Stowarzyszenia PAX po 
śmierci Bolesława Piaseckiego został Ryszard Reiff. Nowy prezes zabiegał 
o poprawę stosunków z Kościołem, a szczególnie z Episkopatem Polski. 29 
III 1979 Reiff został przyjęty przez Ks. Prymasa Wyszyńskiego i zobowiązał 
się wprowadzić do ideologii PAX-u elementy katolickiej nauki społecznej. 
Zostały ustalone stałe stosunki pomiędzy sekretariatem Ks. Prymasa, z ra-
mienia którego działał dr Romuald Kukołowicz, i kierownictwem PAX-u, 
które reprezentował Mikołaj Rostworowski. Stworzył on nową formułę wy-
kładni ideologicznej PAX-u, którą wyraził tak: Zaangażowanie socjalistyczne 
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PAX-u zakłada wszechstronną obecność w życiu publicznym Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej oraz teoretyczny i praktyczny wkład w proces kształto-
wanie demokratycznego i wieloświatopoglądowego socjalizmu w zgodzie ze 
wskazaniami magisterium społecznego Kościoła. Przez podporządkowanie 
się magisterium Kościoła Rostworowski przesuwał PAX z pozycji lewicy 
katolickiej ku centrum, dając mu możność żywego udziału w zbliżającej się 
wizycie papieża Jana Pawła II w Polsce. 

W Stowarzyszeniu została powołana Komisja, która miała się zajmować 
właśnie opracowaniem nowych ujęć ideologicznych. Do jej składu należeli: 
Piotr Gołębiowski, Przemysław Hniedziewicz, Wojciech Janicki, Jan Król, 
Mikołaj Rostworowski i Wiktor Szwechowicz. Przed paroma laty władze par-
tyjne zabroniły PAX-owi angażowania się w działalność z młodzieżą. Wów-
czas Piasecki powołał Centralny Ośrodek Szkolenia Kadr, kierowany w la-
tach siedemdziesiątych przez Piotra Gołębiowskiego. Ośrodek ten stanowił 
forum dla wymiany myśli młodych działaczy Stowarzyszenia. Znaną rzeczą 
było, że właśnie w tym środowisku Mikołaj Rostworowski cieszył się dużym 
autorytetem. Mimo dość znacznej aktywności i zbieżności z prosolidarnoś-
ciową linią obecnego przewodniczącego Stowarzyszenia PAX, Rostworowski 
postanowił starać się o ponowne uzyskania statusu watykańskiego korespon-
denta �Słowa Powszechnego�. Stanowiło to próbę pewnego odskoku na ubo-
cze z sytuacji wewnętrznego i zewnętrznego zakwestionowania, w jakiej się 
znalazł w PAX-ie, po swym pierwszym powrocie z Rzymu. Dla swych starań 
o wyjazd do Włoch nie znajdował chyba większego poparcia we własnej or-
ganizacji, skoro w staraniach o uzyskanie statusu korespondenta pomagał mu 
szwagier Kazimierz (Adzio) Morawski, będący przywódcą konkurencyjnego 
wobec PAX-u Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Ostatecznie 
w styczniu 1980 Nik uzyskał znów status korespondenta zagranicznego �Sło-
wa Powszechnego� i wyjechał do Rzymu. Pobyt ten był okresem wielkiej 
aktywności twórczej Mikołaja Rostworowskiego. Okazało się, że jego po-
przednio spełniane funkcje korespondenta watykańskiego przygotowały go 
znakomicie do obecnie pełnionej roli. Teraz w Watykanie panowała inna at-
mosfera � był polski papież, ale także w kraju ograniczenia polityczne stały 
się znikome, był to przecież okres �Solidarności�. Nik już właściwie nie po-
dawał wiadomości politycznych ze świeckiej areny działania, skoncentrował 
się wokół spraw watykańskich. Włączył się tym samym w program Kościoła 
w naszym kraju, koncentrującego swoją optykę wokół polskiego papieża. 
Rostworowski niemal codziennie nadsyłał do �Słowa Powszechnego� infor-
macje przedstawiające działania Jana Pawła II, o którym pisał, przytaczając 
słowa francuskiego księdza z Lisieux: Ten polski papież nie przestaje nas 
zadziwiać. Jego informacje są bardzo wszechstronne, ilustrują ważne wyda-
rzenia, komentują również pisma i encykliki papieskie i omawiają aktywne 
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formy dialogu ekumenicznego. W podróżach Ojca Świętego, poza francuską, 
Nik nie uczestniczył, lecz komentował echa tych apostolskich pielgrzymek. 
Szczególnie cenne są jego informacje o pielgrzymce działaczy �Solidarno-
ści�, jaka z początkiem 1981 przybyła do Rzymu. Przytacza słowa powital-
ne papieża: Najserdeczniej witam Pana Lecha Wałęsę oraz wszystkich, któ-
rzy przybywają wraz z nim. Wizycie reprezentacji �Solidarności� w Rzymie 
poświęcił sześć korespondencji. Nieco później opublikował artykuł Prośba 
Ojca św. o modlitwę za Polskę, w którym przytoczył słowa Jana Pawła II, 
mówiącego, że: Słusznie więc opinia całego świata, wszystkich krajów praw-
dziwie miłujących pokój, podkreśla zgodnie z zasadami współżycia międzyna-
rodowego, że prawo narodu i państwa polskiego do dalszego rozwiązywania 
swych doniosłych spraw wewnętrznych musi być w pełni uznawane. (�Słowo 
Powszechne� 1981, nr 67). A zatem Mikołaj Rostworowski politycznie stanął 
po stronie programu przemian ustrojowych inspirowanych przez �Solidar-
ność� w kraju.

Pełne dramatyzmu są jego tak liczne korespondencje z okresu zamachu 
na papieża i ostatnich chwil życia księdza prymasa Wyszyńskiego, kiedy 
przed Polską stawała perspektywa utraty dwóch duchowych przywódców na-
rodu, tak jak wtedy, kiedy w krótkich odstępach czasu w tragicznych latach 
okupacji zginęli generałowie Sikorski i Rowecki. W1981 Rostworowski na 
łamach �Słowa Powszechnego� zamieścił 88 korespondencji watykańskich, 
co jest rezultatem nawet trudno osiągalnym ze względu na możliwości fi-
zyczne piszącego i techniczne przesyłającego swe artykuły do kraju. Dzięki 
tej pracy, stanowiącej końcowy akord jego funkcji dziennikarskich, Mikołaj 
Rostworowski staje się posiadaczem największego wśród członków rodzi-
ny dorobku dziennikarskiego. Trudno tu porównywać go z jego stryjecznym 
dziadem, o. Janem Rostworowskim SJ, gdyż jezuita ten otrzymał wszech-
stronne wykształcenie, pisywał rozprawy teologiczne i działał w innych wa-
runkach politycznych oraz dysponował odmiennymi środkami technicznymi. 
Ten szalenie płodny okres pracy na stanowisku akredytowanego przy Stolicy 
Apostolskiej korespondenta watykańskiego przerwało Nikowi wprowadzenie 
stanu wojennego w Polsce, które przesądziło o tym, że �Słowo Powszechne� 
zostało okresowo zawieszone. Rostworowski wrócił do Polski. Podczas po-
bytu w Rzymie jego orientacja polityczna wyraźnie nabrała cech poparcia dla 
ruchu �Solidarności�. Już przed wyjazdem z Warszawy skwapliwie czytywał 
prasę podziemną, przyjmował u siebie członków KSS KOR i wpłacał składki 
na fundusz KOR-u. We Włoszech odwiedził go ówczesny prezes Stowarzy-
szenia PAX Ryszard Reiff, który wyraźnie dryfował ku rozwiązaniom pro-
solidarnościowym. Obaj panowie wśród rzymskich akweduktów prowadzili 
rozmowy na tematy spraw, które stawały się im bliskie ideowo. Reiff głosił, 
że jest możliwość stworzenia wielkiej koalicji � Partii, �Solidarności� i Koś-
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cioła, która doprowadzi do porozumienia, jeżeli Partia przyjmie koncepcję 
możliwości podzielenia się władzą. 

Wydaje się, że przedmiotem ciekawej pracy naukowej mogłaby być 
ewolucja poglądów Mikołaja Rostworowskiego jako korespondenta waty-
kańskiego. Jeszcze podczas Soboru Watykańskiego II interesowały go naj-
bardziej relacje Kościoła ze światem socjalistycznym, w których wzajemną 
przychylność chciał traktować jako coś obligatoryjnego. Z początkiem lat 
osiemdziesiątych interesowała go już zdolność wpływania Kościoła na de-
strukcję świata socjalistycznego, przynajmniej w Polsce. Do kraju powrócił 
w 1981, gdy działalność całego Stowarzyszenia PAX została rozporządze-
niem administracyjnym zawieszona. W PAX-ie opowiedział się za orientacją 
prezesa Ryszarda Reiffa, który jako jedyny członek Rady Państwa nie opo-
wiedział się za dekretem wprowadzającym stan wojenny. Był wierny Reiffo-
wi i towarzyszył mu razem z Piotrem Gołebiowskim, kiedy czterech człon-
ków władz Stowarzyszenia przyszło go namawiać do rezygnacji z funkcji 
przewodniczącego PAX-u. Ich propozycja została odrzucona. W rezultacie 
znalazł się w grupie 27 członków Zarządu Stowarzyszenia PAX, którzy wraz 
z przewodniczącym Reiffem nie zostali zaproszeni 23 I 1982. na zebranie 
przygotowujące reaktywowanie Stowarzyszenia pod przewodnictwem Zeno-
na Komendera. 18 lutego podpisał protest kilku czołowych działaczy PAX-u 
domagający się przewrócenia praw członkom Zarządu piastującym mandaty 
walnego zgromadzenia. Dwa dni później był sygnatariuszem oświadczenia 
kilku współredaktorów �Słowa Powszechnego�, którzy zostali usunięci z re-
dakcji pisma i wyjaśniali, że nie mogą się zgodzić z jego nową linią. W na-
stępstwie swej postawy i sygnowanych wystąpień protestacyjnych dnia 21 II 
1982 Mikołaj Rostworowski w grupie dziesięciu innych członków Zarządu 
Stowarzyszenia został decyzją nowego Prezydium zawieszony w prawach 
członkowskich na okres pół roku. W lipcu 1982 został usunięty z szeregów 
PAX-u wraz z pięciuset innymi członkami. 

W tym czasie znacznemu ograniczeniu uległa jego działalność. Zamierzał 
nawiązać współpracę z pismem katolików świeckich �Królowa Apostołów� 
wydawanym w Warszawie przez księży pallotynów. Wokół tego pisma w la-
tach 1982�1984 skupili się publicyści wywodzący się z różnych środowisk 
katolickich, mający obecnie nastawienie opozycyjne wobec rządu. Nie zdołał 
jednak zamieścić w �Królowej Apostołów� własnych publikacji. Chorował 
na złe krążenie obiegu krwi. Zmarł 8 XI1984 w Warszawie. Został pogrze-
bany na cmentarzu Powązkowskim w grobowcu Karola Rostworowskiego. 
Podczas pogrzebu słowo pożegnalne wygłosił m.in. Ryszrad Reiff, odsunięty 
już wówczas były prezes Stowarzyszenia. Podkreślał on przede wszystkim 
zdecydowaną orientację prosolidarnościową Nika. Słuchaczami tego prze-
mówienia byli jednak głównie jego byli koledzy i przyjaciele z PAX-u, którzy 
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przybyli na pogrzeb i stanowiska b. prezesa nie podzielali. Przemawiałem i ja, 
proszony o to przez rodzinę. Przedstawiałem rolę Nika w tych wszystkich in-
spiracjach, jakie się wiązały z działalnością Stowarzyszenia. Takim go zresztą 
znałem, nie wiedząc jak głęboką przeszedł konwersję. Ale wydawało mi się, 
że należy zachować szacunek dla jego życia, które tak bardzo było wrośnięte 
w Ruch Społecznie-Postępowy. Ale tak naprawdę życie jego kładło się na 
trzech wielkich liniach przewodnich. Jedną z nich była walka o miejsce w hi-
storii. Historii nie pojmował jako kształtu dziejów, lecz jako miejsce realiza-
cji stosunków międzyludzkich. Była ona dla niego czasem dokonywania się 
wcielenia człowieka. W jednym z najwcześniejszych swoich artykułów z 13 
V 1945 pt. Wybór zamieścił motto wzięte z publikacji Jerzego Andrzejewskie-
go, w którym zawarte były słowa: Ale też od godności człowieka zależy, aby 
zamiast oskarżać los - kształtować go. Człowiekiem był dla niego każdy, ale 
najbardziej ten, który wybrał coś, co go przemieniało lub przewyższało: wia-
rę czy światopogląd. I tu właśnie pojawiał się punkt wyjściowy jego drugiej 
wielkiej linii życiowej. Od 1955 aż po 1968 Mikołaj Rostworowski był ciągle 
obecny na rozległej drodze dialogu, który stawał się dla niego walką o jedną 
sprawę � o obecność katolicyzmu w rzeczywistości polskiej naznaczonej so-
cjalizmem. Był to dialog toczony z rzecznikami panującego ówcześnie w wy-
miarze politycznym obozu marksistowskiego. Marksistów tego czasu starał 
się przekonywać, że katolicyzm nie mieści się jedynie w sferze nadbudowy, 
że wiara nie jest antyhumanistycznym aktem odejścia od rzeczywistości, że 
idei ludzkich nie starczy mierzyć skalą makro- ekonomiki. Sobór Watykań-
ski II i docierająca do Polski myśl Teilharda de Chardin, stały się światłami 
na tej jego żmudnej drodze dialogu. Dla niego Sobór i aggiornamento Jana 
XXIII dokonało nobilitacji historii, ale znów historii pojętej jako zmienność 
stosunków ludzkich. Oczekiwał tego, aby Kościół reagował na wydarzenia 
dokonujące się w historii. Cenił sobie atmosferę watykańskich obrad soboru, 
w której widział tendencje do kontaktu chrześcijańskiego posłannictwa ze 
światem, poprzez historyczne impulsy z tego świata płynące.

Ci, którzy pamiętają sylwetkę Nika przemawiającego, mogli zachować 
wspomnienie, że bardzo często mówiąc do większej liczby słuchaczy, odwra-
cał twarz od swego audytorium i spoglądał gdzieś ku oknu, jakby szukając 
skądinąd natchnienia dla swych myśli. Może to odwracanie się było próbą 
poszukiwania jakiejś formy syntetycznej, winnej ukształtować wypowiedź, 
co jemu, jako poecie, uwrażliwionemu na muzykalność słów, nie mogło być 
obce. Ale mogło to być także odwoływanie się do obecności kogoś innego. 
Kogoś, kto w odczuciu Nika jedynie mógł dać naświetlenie sensu walki, jaka 
toczyła się pomiędzy nim samym � Nikiem a historią i tworzącymi ją ludźmi. 
Światła tego Kogoś trzeciego poszukiwał chyba przez całe swe życie, bo też 
i często przystępował do Stołu Pańskiego. To, co powiedział kiedyś o sobie: 
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Co do mnie chyba jadę do nikąd, wszystkich pociągów ślepy pasażer � mo-
gło się odnosić do pierwszych lat jego powojennych poszukiwań. Później 
już dokonał wyboru, decydując się oprzeć na czymś stałym, czym był dla 
niego Kościół katolicki. Tak też i Chrystus, którego nosił w sercu, stawał 
się mu drogowskazem na jego drodze, na owej trzeciej linii jego ludzkiego 
powołania, którym było osobiste zrośniecie się z wiarą katolicką. Nik nie był 
ślepym pasażerem pociągu historii. Był tym, któremu żarliwość natury nie 
pozwalała na odpoczynek i uniki, a przeciwnie, zmuszała go do tego, by cią-
gle podejmował w swym życiu decydujące wybory. Wspomniana już Anka 
Kowalska tak o nim pisała: Żarliwa była wielostronność jego zainteresowań 
i pasji, jego wiedza i wybitna erudycja, lotność myśli i skojarzeń, umysłowa 
i emocjonalna żywość, a przede wszystkim właściwy jego sposobowi myślenia 
niepokój intelektualny i etyczny. Pozostawił po sobie pamięć kogoś mającego 
bardzo liczne uzdolnienia, niepozbawionego dużej dawki uroku osobistego 
i zarazem człowieka szlachetnego, odważnego i zdolnego do zaangażowania 
ideowego oraz starającego się zawsze zachować wierność wobec prawd wia-
ry katolickiej.
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Istotnie jesteśmy państwowcami (polemika z A. Braunem) nr 4; Ustrój i człowiek nr 
25; Ogniwo wolności nr 26; Sztuka solidarności nr 27; Demokratyzm socjalistyczny 
nr 28 � cykl poświęcony interpretacji �Patriotyzmu polskiego� Bolesława Piaseckie-
go; Duża buźka (pamflet sardoniczny) � polemika z J. Toeplitzem, nr 47; Artykuły 
zamieszczone w �Kierunkach� w 1960: Śp. ks. dr Jan Piwowarczyk jakim go znałem, 
nr 1; Strategia oklasku (polemika) nr 8; Rzeczpospolita ludzka nr 40 (o polityce mię-
dzynarodowej); Na długo przed alertem nr 44 (o Bundeswehrze); Artykuły zamiesz-
czone w �Kierunkach� w 1961: Twórcza obecność chrześcijan. Przemówienie wygło-
szone w czasie obrad Światowego Forum Młodzieży w Moskwie nr 33; 
Błogosławiony skandal (rec. J. Dobraczyński, Wyczerpać morze, Warszawa 1961 nr 
47; Świadectwo odpowiedzialności, �Kierunki� 1962, nr 47 (o soborze i Janie XXIII); 
Encyklika naszych czasów, �Sł. Powsz.� 1963, nr 150; Rola Kościoła w epoce ideolo-
gicznej walki socjalizmu z imperializmem, �Sł. Powsz.� 1963, nr 263; Spełnione 
i jeszcze oczekiwane (udział w dyskusji z okazji zakończenia sesji Vaticanum II), �Sł. 
Powsz.� 1965, nr 271; O antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin � udział w dys-
kusji, �Życie i Myśl� 1965, nr 10, s. 77�80; Milenijne dary Soboru, �Sł. Powsz.� 
1966, nr 85; Płaszczyzna sporu, �WTK� 1966, nr 2; U progu drugiego Tysiąclecia, 
�Sł. Powsz.� 1966, nr 1; An der Schwelle des zweiten Jahrtausend, �Begegnung mit 
Polen� 1966, nr 29; W polskim zwierciadle, �Kierunki� 1966, nr 29; Świadectwo od-
nowionej łączności, �Życie i Myśl� 1967 nr spec., s. 339�351; Nad historią Kościoła 
w Polsce, udział w dyskusji nad książką W. Mysłka Kościół katolicki w Polsce w la-
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tach 1918�1939, �Kierunki� 1967, nr 35, s. 3�4 i nast.; Dialog nieprozelicki, �Życie 
i Myśl� 1968, nr 1, s. 42�43; Współczesny sens i znaczenie dialogu, �Życie i Myśl� 
1968; Klucz do zwycięstwa, �WTK� 1970, nr 22; Kultura jako ojczyzna wolności, 
�Życie i Myśl� 1970, nr 7; Rewolucja naukowo�techniczna a problemy rozwoju kul-
tury, �Życie i Myśl� 1970, nr 1, s. 129�130; Ludzki wymiar polskości (wypowiedź 
w ankiecie �Konfrontacje z przeszłością�), �WTK� 1973, nr 49, s. 1, 4; Polska chcia-
na, �WTK� 1974 nr 15, s 1, 4; Ewangelia i świat. O pontyfikacie Jana Pawła II (roz-
mawiał K. Pastuszewski), �Kierunki� 1980, nr 30, s. 1, 3; D. artykuły informacyjne: 
17 pozycji zamieszczonych w �Sł. Powsz.� w 1974 oraz 18 pozycji zamieszczonych 
w �Sł. Powsz.� w 1975: Śmierć kardynała Karola Journet, nr 92; Prezydent Ford w Wa-
tykanie, nr 131, �Il Regno� o paxowskim sympozjum, nr 150; Kościół lokalny siewcą 
ekumenizmu, nr 153; Grudki błota (dot. beatyfikacji Jana XXIII), nr 155; Teologia 
moralna dzisiaj, nr 220; Spotkanie z Ojcem świętym, nr 226; Błogosławiona z Lipnicy 
Murowanej (o Marii Teresie Ledóchowskiej), nr 236; Misja kardynała Bertoli, nr 
250; Nieczuła Dorotta, nr 257; Beatyfikacja pierwszego lekarza medycyny, nr 261; 
Postęp i czas, nr 263; Rzymskie echa koronacji Juana Carlosa, nr 266; Ewangeliza-
cja, nr 284; Święta noc (o Bożym Narodzeniu w Rzymie), nr 287; Papież Paweł VI 
o polityce światowej, nr 288; 16 pozycji zamieszczonych w �Sł. Powsz.� w 1976: Nie 
wystarczy mieć rację (o polityce rządu Aldo Moro), nr 43; Dziennikarze u Papieża, nr 
53; Medytacje i walka (o rekolekcjach kard. Wojtyły dla papieża), nr 54; Góra i mysz 
(o włoskiej partii socjalistycznej), nr 60; Pomimo zniewag (o ataku R. Peyrefitte�a na 
Pawła VI), nr 78; Łaska dialogu, nr 80; Do trzech razy sztuka (o chadecji włoskiej), 
nr 88; Partner najbardziej pożądany, nr 117, Sobór zobowiązuje, nr 120; Neofaszy-
stom odpowiadamy, nr 125; W obronie życia (o terrorze w Argentynie), nr 223; Zapo-
wiedź odnowy konkordatu (z Włochami), nr 225, Mord w urzędzie (Ameryka Połu-
dniowa), nr 237; Warunki pojednania (o abp. Levebvre), nr 240; Dni skupienia 
Kościoła włoskiego, nr 252; Papież i burmistrz (burmistrz Rzymu � komunista u Pa-
wła VI), nr 298; zamieszczone trzy pozycje w �Sł. Powsz.� w 1977: Fakty i pogłoski 
(o personaliach watykańskich), nr 3; Dar jedności (dialog z anglikanami), nr 19; 
Przeciw kapłaństwu kobiet nr 24; 54 pozycje zamieszczone w �Sł. Powsz.� w 1980: 
Papieski program synodu o rodzinie, nr 45, Pluralizm na Synodzie z 15 X, Biskup 
Rzymu, nr 46, Krew sprawiedliwego (zabójstwo abp Romero), nr 72; Ojciec św. Jan 
Paweł II spowiadał w Wielki Piątek, nr 78; Pielgrzymka Instytutu Wydawniczego PAX 
na audiencji generalnej u Ojca św.: � To był największy, wspaniały dzień�, nr 94; 
Papieski lot, nr 99; Tożsamość i uniwersalizm (podróż Jana Pawła II na Czarny Kon-
tynent), nr 102; Jan Paweł II w tytularnym kościele kard. Prymasa Wyszyńskiego nr 
102; Papież i historycy, nr 102; Afrykańskie wyzwanie nr 103; Afrykańska podróż 
Ojca św., nr106; Znowu w Wiecznym Mieście, nr 108; Program podróży Papieża do 
Francji, nr 109; Uroczystości w Rzymie (60. rocznica urodzin papieża), nr 112; Mia-
sto Wieczne czci kard. Hozjusza, nr 114; Ojciec św. o środkach masowego przekazu, 
nr115; Papież w sprawie prof. Kűnga, nr 118; Wywiad arcybpa Deskura, nr 121; Po-
dróż apostolska Jana Pawła II do Francji nr 122; Audiencja ogólna na pl. Św. Piotra, 
nr 122; Nasi korespondenci telefonują z Paryża, nr 124; Tajemniczy ogród Jana Pa-
wła II, nr 125; Droga z Paryża (spotkanie w Lisieux), nr 126; Boże Ciało w Rzymie, 
nr 130; Komunikat z pierwszego posiedzenia Mieszanej Komisji Katolicko-Prawo-
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sławnej, nr 134; �Maraton liturgiczny� Papieża, nr 145; Red. M. Rostworowski tele-
fonuje z Rzymu, nr 148; Pasterz i siewca, nr 151; Wielki dzień. Don Heldera Camary, 
nr 152; Przebłagalna modlitwa Jana Pawła, nr 153; Powrót do Rzymu, nr 154; Kate-
cheza społeczna Jana Pawła II, nr 155; Pierwsze spotkanie Mieszanej Komisji Kato-
licko-Prawosławnej, nr 156; Delegacja Patriarchatu Ekumenicznego z Konstantyno-
pola w Rzymie, nr 159; Nowy dokument Kongregacji ds. duchowieństwa, nr 169; 
Pielgrzymka apostolska Ojca św. do Otranto, nr 217; Drożdże Synodu, nr 224; Postu-
laty biskupów polskich nr 225; Uroczystości w Watykanie nr 226; Wizyta królowej 
Elżbiety II w Watykanie, nr 227; Abp P. Poupard o pracy Sekretariatu ds. Niewierzą-
cych, nr 231; Z obrad Synodu Biskupów, nr 232; Ksiądz Prymas wśród Polonii, nr 
238; Imieninowe spotkanie Ojca św. z wiernymi i kolegium kardynalskim (dot. waty-
kańskich uroczystości z udziałem Polaków), nr 240; Ojciec św. o znaczeniu dokumen-
tu z Helsinek, nr 243; Jan Paweł II o swej wizycie w RFN, nr 244; �Być � to kochać� 
(o pielgrzymce francuskiej do Rzymu), nr 245; Audiencja ogólna Ojca św. Błogosła-
wieństwo Jana Pawła II dla NSZZ �Solidarność�, nr 246; �Meczu� nie będzie (o wi-
zycie w RFN), nr 246; Dzień polskich wizyt w Watykanie (bp Dąbrowski, Jerzy Oz-
dowski), nr 247; Są jeszcze żywi wśród nich (o trzęsieniu ziemi we Włoszech), nr 247; 
Papież o warunkach przetrwania ludzkości, nr 260; Papież zapowiada ogłoszenie 
nowej encykliki o miłosierdziu Bożym, nr 260; Czas miłosierdzia, nr 261; 88 pozycji 
zamieszczonych w �Sł. Powsz.� w 1981: Msza św. pontyfikalna Jana Pawła II nr 1; 
Pielgrzymka �Solidarności� do Wiecznego Miasta, nr 8; Prolog włoskiej wizyty �So-
lidarności� (dot. obecności L. Wałęsy), nr 9; Delegacja �Solidarności� na Monte 
Cassino, nr 10; Papież i �Solidarność�, nr 11; Rzymskie spotkania �Solidarności�, nr 
12; Watykańskie echa pielgrzymki �Solidarności�, nr 15; Papież z burmistrzem Rzy-
mu, nr15; Rzetelność informacja, nr 26; Jan Paweł II o nowej dziewiątej podróży 
apostolskiej, nr 32; Pożegnanie na rzymskim lotnisku Fiumicino, nr 33; Ankarska 
jednoznaczność, nr 35; Powrót Jana Pawła II, nr 42; Misja specjalna biskupa Kanto-
nu, nr 43; List Jana Pawła II (z okazji rocznic soborowych), nr 64; Ojciec św. dzięku-
ję za modlitwy za Polskę, nr 65; Prośba Ojca św. o modlitwę za Polskę, nr 67; Ojciec 
św. udzielił sakry biskupiej ordynariuszowi kieleckiemu, nr 73; Katolicyzm a polityka 
(przemówienie papieża do działaczy politycznych), nr 74; Papież do Polaków: �Dzie-
lę się radością wielkanocną z całą moją Ojczyzną�, nr 76; Msza Wieczerzy Pańskiej 
w Bazylice św. Piotra, nr 77; Homilia Ojca św. w czasie konsekracji bpa S. Szymeckie-
go, nr 79; Orędzie Ojca św. do upośledzonych przybyłych do Lourdes, nr 80; Audien-
cja u Ojca św.: �Szczęść Boże dla pracy rolników w Polsce�, nr 81; Pielgrzymka Ojca 
św. do Solto Il Monte i Bergamo � ziemi rodzinnej Jana XXIII, nr 83; Spotkanie Pa-
pieża z młodzieżą uniwersytecką, nr 84; Jan Paweł II o swej najbliższej podróży do 
Szwajcarii, nr 91; Ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika. Posłanie Jana Pawła 
II do archidiecezji, nr 93; W 24 godziny po operacji, nr 97; Jan Paweł II czuje się le-
piej, nr 98; Ojciec św. czuje się coraz lepiej, nr 99; W rocznicę urodzin Ojca św., nr 
100; Kard. Franciszek Macharski odwiedził Jana Pawła II, nr 101; Coraz pomyśl-
niejsze wiadomości z kliniki Gemelli, nr 102; Ojciec św. zaczyna pracować, nr 103; 
Przemówienie Ojca św. w nagraniu w poliklinice Gemelli, nr 104; Aktywna rekonwa-
lescencja w klinice Gemelli, nr 105; Telefoniczna rozmowa Ojca św. z Prymasem 
Polski poruszyła opinię włoską, nr 106; W Watykanie po zgonie Prymasa, nr 108; W ty-
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tularnym kościele śp. kard. Stefana Wyszyńskiego, nr 109; Nauka społeczna Jana Pa-
wła II, nr 109; W Watykanie w dniu pogrzebu, nr 110; �Mąż opatrznościowy�, nr 112; 
Aktualność Prymasowskiego dziedzictwa, nr 113; Po powrocie Ojca św. do Watykanu, 
nr 114; Znaki Ducha św., nr 15; Modlitewne spotkanie pielgrzymów na pl. Św. Piotra, 
nr 118; Portret serdeczny (o prymasie Wyszyńskim), nr 120; Papież dziękuje młodzie-
ży całego świata; nr 120; Powrót Ojca św. do polikliniki Gemelli; nr 125; �Anioł 
Pański� z Papieżem; nr 125; Fala optymizmu; nr 127; Apostolat nieustający, nr 130; 
Papież powołał nową komisję kardynałów, nr 131; W duchu nadziei (list do nowego 
prymasa Polski), nr 140; Orędzie Ojca św. Jana Pawła II (na Kongres Eucharystycz-
ny w Lourdes), nr 148; Komunikat o stanie zdrowia Ojca św. Jana Pawła II, nr 149; 
Zakończenie 42 Kongresu Eucharystycznego w Lourdes, nr 149; Przemówienie Ojca 
św. przed południową modlitwą Maryjną, nr 150; 26 komunikat o stanie zdrowia Ojca 
św.; nr 155; Ojciec św. pomyślnie przeszedł drugą operację, nr 158; Dobry stan zdro-
wia Jana Pawła II po przebytej operacji, nr 159; Ojciec św. zupełnie wyleczony, nr 
162; Wielka nadzieja na wyjście Ojca św. ze szpitala, nr 163; Jan Paweł II w piątek 
wraca do Watykanu, nr 164; Entuzjastyczne powitanie Ojca św. w Castel Gandolfo, nr 
166; Modlitwa Polaków na pl. Św. Piotra, nr 167; Jan Paweł II do Polaków, nr 172; 
Apel Jana Pawła II o pokój w świecie, nr 174; Prawo do suwerenności narodów wa-
runkiem pokoju, nr 179; Szczęść Boże Jana Pawła II dla polskiej młodzieży szkolnej, 
nr 182; Nowa encyklika Jana Pawła II �Laborem Exercens�, nr 186; Dialog a nie 
konfrontacja� apeluje do rodaków Jan Paweł II, nr 189; W miłości do ojczyzny trzeba 
odnajdywać braci, nr 194; �Polityczny ekumenizm� europejski, nr 195; Papież o pol-
skich tradycjach modlitwy różańcowej, nr 197; Uroczystość beatyfikacji i modlitwa 
�Anioł Pański� (pięciorga sług Bożych), nr 199; Papieskie spotkanie z Wiecznym 
Miastem, nr 200; Papież wśród wiernych na placu Św. Piotra, nr 202; Ojciec św. 
w XIX rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, nr 204; Ks. prof. Tischner o ety-
ce �Solidarności� w �Il Populo� (m.in. o zmianie kultury pracy), nr 205; Jan Paweł 
II przyjął ministra spraw zagranicznych PRL (Józefa Czyrka), nr 206; �Moc w słabo-
ści się doskonali�,; nr 207; Papieska homilia z Gniezna impulsem dla międzynarodo-
wego kolokwium, nr 208; W trzecią rocznicę elekcji Jana Pawła II, nr 209; Program 
uroczystości przekazania Ojcu św. Domu Polskiego im. Jana Pawła II; nr 220; Ojciec 
św. przyjedzie do Polski, nr 224; Polskie uroczystości w Rzymie z udziałem Papieża 
Jana Pawła II, nr 225; Dom im. Jana Pawła II w Rzymie naszym domem ojczystym, 
nr 229; List Jana Pawła II do katolików węgierskich, nr 231; Po nominacji prefekta 
Kongregacji Doktryny Wiary, nr 238; Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Rzymie, nr 246. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: B. Kórn. 12001 Korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny; Listy Nika 
Rostworowskiego do Marii Rostworowskiej z lat 1942�1944 i do Zofii Rostworowskiej, 
Warszawa, 26 IV 1949; Życiorys i zapis na studia, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego; 
Listy Nika Rostworowskiego do Ludwika Rostworowskiego, 30 IX 1958 i S. M. Rostwo-
rowskiego do S. J. Rostworowskiego, Reims, 10 I 1959; Fair�part ślubne Mikołaja i Zofii 
Rostworowskich, Warszawa, 19 VI 1962
PUBLIKACJE: �Dziennik Literacki� X 1947 nr 34, s. 3; Piętnaście lat Nagrody im. Włodzimie-
rza Pietrzaka, �Kierunki� 1962, nr 47; W. Janicki, �Kierunki� 1963, nr 49, s. 6 (ocena proble-

Rostworowski-Monografia tom2.ind346   346Rostworowski-Monografia tom2.ind346   346 2013-03-20   15:06:322013-03-20   15:06:32



~ 347~

matyki); S. Jończyk, �Są rzeczy bardziej ukochane niż sztuka� (wywiad z Mikołajem Rostwo-
rowski), � Sł. Powsz.� 1963, nr 253; J. Chłopecki, Nagroda im. Wł. Pietrzaka po raz szesnasty. 
Mikołaj Rostworowski � nagroda publicystyczna, �Sł. Powsz.� 1963, nr 286 (z 29 XI); R. 
Zieliński, Czas niecierpliwych, �Za i przeciw� 1963, nr 39, s. 10; M. Wrzeszcz, Ułamek dróg 
przebytych. �Sł. Pow.� 1963, Książka katolicka w Polsce 1945�1965, opr. M. Pszczółkowska, 
Warszawa 1966, s. 421, 463; L. M. Bartelski, Polscy pisarze współcześni, Warszawa 1972, 
s. 259; Piśmiennictwo chrześcijańskie w Polsce 1965�1970, wstęp J. Starnawski, Warszawa 
1973, s. 15, 29; Polityka wyznaniowa, praca zbiorowa pod red. W. Mysłka i M.T. Staszewskie-
go, Warszawa 1974, s. 330 i nast. (błędnie H. Rostworowski), L.M. Bartelski, Polscy pisarze 
współcześni. Informator 1944�1974, Warszawa 1977, s. 302 (nota); Z. Lichniak, Pożegnanie 
przyjaciela. Śp. Mikołaj Rostworowski oraz nekrologi, �Sł. Powsz.� 1984 nr 226; Ostatnia 
droga śp. Mikołaja Rostworowskiego, �Sł. Powsz.� 1984, nr. 227; J. Błautowa, Śp. Mikołaj 
Rostworowski, �Za i przeciw� 1984, nr 49, s. 11; Słownik współczesnych pisarzy polskich, 
op.cit., s. 47�48; A. Kowalska, Z folkloru tamtych lat, �Zeszyty Historyczne�, Paryż 1987, nr. 
80; Z. Lichniak, Rostworowski Mikołaj, PSB, t.XXXII/2, s. 224�225; Leksykon polskich pisa-
rzy współczesnych, op.cit., s. 176; M. Rakowski, Dzienniki polityczne 1968�1969, Warszawa 
1999, s. 327; J. Żaryn, Kościół w Polsce w latach przełomu (1953�1958), Warszawa 2000, s. 
93�96; o. Tomasz Rostworowski TJ, Szerzyć Królestwo, Warszawa 2004, s. 29, 30, 221, 487; 
Tenże, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 11 i nast.; R. Reiff, Archiwum Stowarzyszenia 
PAX, t. II, Warszawa 2007, s. 179, 210�217, 225, 299, 301�302, 308, 329. 

ZOFIA z KUŁAKOWSKICH ROSTWOROWSKA h. własnego, ur. 2 IX 1934 
w Warszawie, córka Pawła i Zofii Kalinowskiej, muzykolog, reżyser dźwię-
ku, żona Stanisława Kostki. 

Maturę zdała w 1951 w Liceum im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej 
w Warszawie, po czym zapisała się na wydział łączności w Politechnice War-
szawskiej. Po dwóch latach w 1953 przeniosła się na sekcję muzykologii wy-
działu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, na której w 1961 uzyskała 
tytuł magistra muzykologii. Jednocześnie uczęszczała w Warszawie na wykła-
dy w Studium Teorii Filmu, powołanego przy Państwowej Szkole Filmowej 
w Łodzi. Dyplomu nie uzyskała, gdyż Studium zostało zlikwidowane. W póź-
niejszym okresie jeszcze przez rok studiowała matematykę na Uniwersytecie 
Warszawskim. Od 1957 podjęła pracę lub współpracę z Komitetem ds. Radia 
i Telewizji, konkretnie z Programem V Zagranicznym Polskiego Radia, a po-
tem z Radiem Polonia � Program dla Zagranicy Polskiego Radia S.A. Była 
pracownikiem redakcji włoskiej, później pracowała w redakcji wschodniej 
(zwanej też rosyjską), nadającej programy dla Rosji, Ukrainy, Białorusi, Li-
twy i Łotwy. Zatrudniona była jako reżyser dźwięku. W radiu spędziła niemal 
pięćdziesiąt lat swego życia. Ponadto, począwszy od 1962, przez okres sześciu 
lat pracowała w Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego przy 
Ministerstwie Kultury i Sztuki. Była sekretarzem tej poradni i jednocześnie 
z jej ramienia wykładała w Szkole Filmowej. Pisywała też na tematy muzycz-
ne we �Współczesności�, �Ekranie�, �Życiu i Myśli� oraz przygotowywała 
audycje muzyczne w radiu, skierowane do odbiorców w Rosji.
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Dnia 19 VI 1962 odbyła się 
jej uroczystość ślubna. Z tej oka-
zji zachowało się wspomnienie 
o niej spisane przez o. Tomasza 
Rostworowskiego: Jest ładniut-
ka, wysoka, dobrze zbudowana, 
blondynka niebieskooka. Spoj-
rzenie otwarte, zdecydowane. 
W związku z pracą swego męża, 
będącego korespondentem �Sło-
wa Powszechnego� przy Wa-
tykanie, począwszy od 1967 
przebywała kilkakrotnie we 
Włoszech. W 1981 udała się do 
Włoch, by spędzić tam rok cza-
su. Po trzech miesiącach nastąpi-
ło ogłoszenie stanu wojennego, 
Nik Rostworowski został odwo-
łany z Rzymu i oboje Rostwo-
rowscy wrócili do Polski. Zosia 
wyjeżdżała jeszcze, ale tylko po 
to, by zlikwidować mieszkanie 
męża, którego już w czasie stanu 
wojennego władze nie chciały 
wypuścić za granicę. Po śmierci 
Nika wiele energii, wraz z córką 

Krystyną, poświęcała hodowli psów. Z centrum miasta wyniosła się do znacz-
nie gorszego mieszkania w dzielnicy Warszawa-Włochy, by stworzyć lepsze 
warunki dla swej psiarni. U kresu życia zachorowała na raka, pozostając pod 
bardzo troskliwą opieką swej córki. Ostanie miesiące życia spędziła w domu 
opieki Caritas w Warszawie. Tam 27 XII 2005 zmarła. Pochowana została 3 
I 2006 w grobie rodzinnym Kułakowskich na Powązkach w Warszawie. Żegna-
jący ją współpracownicy z radia w nekrologach podnosili szczególnie charak-
teryzujące ją cechy, którymi były dobroć, prawość, otwartość oraz życzliwość 
dla innych. Dorobek twórczy Zosi Rostworowskiej jest poważny i sytuuje ją 
w zaszczytnym szeregu tych dam, które poślubiły Rostworowskich i będąc ich 
małżonkami okazały się twórcze w życiu artystycznym i kulturze narodowej.

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: o. Tomasz Rostworowski TJ, Szerzyć Królestwo, op.cit., s. 487; tenże, O Bogu 
i ludziach, op. cit, s. 231.
INNE:; nekrologi, �Gazeta Wyborcza-Stołeczna� z 29 i 30 XII 2005.

Zofia z Kułakowskich Rostworowska (1934-2005) 
� muzykolog, pracownik programu zagranicznego 

Radia Polskiego.
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POKOLENIE

Córka STANISŁAWA KOSTKI i ZOFII z Kułakowskich

KRYSTYNA Emanuela, ur. 5 IX 1963 w Warszawie, zootechnik, hodowca 
psów.

W związku z pracą ojca w charakterze korespondenta prasowego w Rzy-
mie w 1975 wyjechała do Włoch, gdzie uczęszczała do szkół i opanowała 
biegle język włoski. W Rzymie przebywała półtora roku. Wróciła do Polski 
i ponownie wyjechała do Rzymu na lata 1980�1981. W następstwie stanu 
wojennego wróciła do kraju i w 1982 zdała w Warszawie maturę. W 1987 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w War-
szawie ukończyła studia, uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki na 
podstawie pracy �Zachowanie polskich owczarków nizinnych�. Po ukończe-
niu studiów przez rok pracowała jako samodzielny zootechnik w Zakładzie 
Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej przy SGGW_AR w Warszawie. Z kolei 
przez rok była pracownikiem zakładu rzemieślniczego, wykonującego od-
lewy z gipsu i innych materiałów. 
W latach 1989�1991 była asy-
stentką prezesa w firmie Elektro-
nika-Film-Komputer Sp. z o.o., 
gdzie zajmowała się m.in. promo-
cją filmów reklamowych. Od 1992 
pełniła wolne zawody: była człon-
kiem redakcji pisma �Pies i Kot�, 
w którym publikowała własne 
artykuły, jednocześnie współpra-
cowała z Ośrodkiem Szkolenia 
i Analiz Programowych TVP SA 
w charakterze konsultanta w Po-
radni Językowej, a od 1995 za-
trudniona była w sekretariacie 
programowym TV Polonia. Zaję-
cia te miały charakter dorywczy; 
w latach 1996�1999 była zmu-
szona przyjąć stałe zatrudnienie 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Ochota w Warszawie 
w charakterze inspektora organi-
zującego współpracę tej placówki 

Krystiana Rostworowska córka Nika (* 1963) 
� z zamiłowania hodowca psów � owczarków 

staroangielskich bobtaili.
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z organizacjami pozarządowymi oraz osoby prowadzącej obsługę kompute-
rową i korespondencyjną tej placówki. W 1999 otrzymała odznakę Polskiego 
Związku Niewidomych za współpracę z tą organizacją. 

Życie Krysi przypadło na okres transformacji ustrojowych w Polsce, stąd 
też i różnorodność sprawowanych przez nią zajęć. W istocie jednak jest oso-
bą, która od młodości żywiła jedno wielkie zainteresowanie, skoncentrowane 
wokół sprawy hodowli psów. Od 1985 prowadziła hodowlę psów rasowych 
�Kudłaty Tram FCI� � owczarków staroangielskich bobtaili. Jej hodowla 
spotkała się z wyróżnieniami zarówno w Polsce jak i za granicą. Otrzymy-
wała tytuły Int.Ch.Pl. BOB, BOG. Respektowane zamiłowanie wiązało się 
także w jej życiu z prowadzoną działalnością informacyjno-promocyjną. In-
formacje o niej jako hodowcy Kudłatych Trampów są bardzo często zamiesz-
czane w internecie. Tym więcej, że ma się czym chlubić, skoro wyhodowała 
ponad sto Kudłatych Trampów. Krysia występowała w wywiadach telewizyj-
nych programów �Podaj łapę�, �Nasze zwierzęta�, �Kawa czy herbata� i in-
nych oraz publikowała artykuły dotyczące hodowli lub zawierające porady 
dla właścicieli psów w takich pismach, jak �Pies�, �Mój Pies�, �Pies i Kot� 
oraz podawała informacje z giełdy zoologicznej w dzienniku �Nowy Świat�. 
Różnorodność jej aktywności prasowo-informacyjnej jest odzwierciedleniem 
zachodzących przemian w wymiarze kultury masowej, która poszukuje bar-
dzo zróżnicowanych form dotarcia do odbiorcy. Krysia niewątpliwie stara się 
żywo reagować na te wszystkie wyzwania, pozostaje jednak wierna jednej 
busoli swego życiowego powołania, to jest hodowli psów. Niemniej w 2006 
przeszła na pełen etat w Ośrodku Pomocy Społecznej na Ochocie w Warsza-
wie. U kresu życia swej matki Zofii okazała wielką troskliwość wobec jej 
cierpienia naznaczonego chorobą raka. Jako córka na pewno zdała egzamin 
życiowy, okazując się człowiekiem ofiarnym i szlachetnym.

ANDRZEJ Szczepan Maria, ur. 12 IV1931 we Lwowie. 

Dzieciństwo spędził w Susznie, z początkiem wojny znalazł się we Lwo-
wie, skąd w 1940 przybył do majątku Trzebień pod Magnuszewem na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa. Z 1942 zachowała się dość zabawna ocena jego 
osoby zawarta w korespondencji jego starszego brata Nika. Napisał on: An-
drzej lat 11. 6 klasa szkoły powszechnej. Szczupły blondyn, mruk, sportsmen, 
żarłok. Kocha historię i geografię. Świetnie się uczy i jest bardzo niegrzeczny. 
Opis ten niezbyt trafnie charakteryzuje dorosłego Andrzeja, ale trzeba go przy-
toczyć, gdyż jest niezatartym obrazem jego dzieciństwa. W roku szkolnym 
1943/1944 Andrzej w Warszawie uczęszczał do Miejskiej Szkoły Drogowej, 
pod której pokrywką funkcjonowało tajne polskie Gimnazjum Księży. Ma-
rianów. W czerwcu 1944 powrócił do Trzebienia. Podczas walk o przyczółek 
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magnuszewski ewakuował się 
do Lublina, gdzie uczęszczał do 
I klasy Gimnazjum im. Hetma-
na Jana. Zamoyskiego. Wkrót-
ce jednak wyjechał z ojcem do 
Chynowa pod Lęborkiem i tam 
przebywał do grudnia 1945, kie-
dy przeniósł się do Puszczyków-
ka pod Poznaniem. W Poznaniu 
uczęszczał do Gimnazjum im. 
Ignacego Jana Paderewskie-
go, a następnie do Gimnazjum 
im. Karola Marcinkowskiego, 
w którym w 1950 zdał maturę. 
Starał się o przyjęcie na SGPiS 
w Warszawie, ale okazało się, 
że jest to szkoła renomowana 
dla działaczy ZMP i dla niego 
tam miejsca być nie może. Jego 
brat Nik w tej sprawie interwe-
niował u Bolesława Piaseckiego, 
a Piasecki zwrócił się o pomoc 
do min. Adama Rapackiego. An-

drzej z pismem od min. Rapackiego zgłosił się w styczniu 1951 na Wyż-
szą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu i na uczelnię tą bez żadnych utrudnień 
został przyjęty. Po odbytych w latach 1951�1954 naukach uzyskał jedynie 
dyplom ukończenia szkoły wyższej (ówcześnie na wyższy kurs magisterski 
dostawali się jedynie studenci popierani przez ZMP). Na jego roku były poza 
nim jeszcze dwie osoby nie należące do ZMP, a wśród nich jego przyszła 
żona Anna Smogulecka. W okresie studiów był zaangażowany za kwotę 300 
zł przez Spółkę Wydawniczą PAX i pełnił funkcję kontrolera nadziałów prasy 
paxowskiej w kioskach miasta Poznania. 

W Poznaniu działał pod przewodnictwem Ignacego Rutkiewicza Zespół 
PAX-u, do którego m.in. należeli Andrzej Mierzyński i Stanisław Grocho-
wiak; Andrzej Rostworowski również do niego przystąpił. Oficjalnym szyl-
dem tworzącego się ruchu był wtedy Oddział �Słowa Powszechnego�, kie-
rowany przez Tadeusza Jankowskiego, którego opiekunem- zwierzchnikiem 
z ramienia kierownictwa warszawskiego był Tadeusz Mazowiecki. W całym 
tym środowisku Andrzej znajdował wiele osób ciekawych, podczas spotkań 
można było wypowiadać własne myśli, stopniowo środowisko PAX-u sta-
wało mu się coraz bliższe ideowo. Po skończeniu studiów Nik wystarał się 

Andrzej Rostworowski (*1931) � jako student 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, 

Puszczykówko 1951 r.
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o to, by jego brat mógł być zatrudniony na stanowisku pracownika Komisji 
Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich w Warszawie. Wymagało 
to uzyskania zwolnienia z obowiązującego wówczas po studiach przydziału 
pracy, gdyż absolwenci w ciągu trzech lat nie mogli dowolnie obierać miej-
sca zatrudnienia. Andrzej przedstawił w dziekanacie WSE w Poznaniu spe-
cjalne pismo prezesa Krajowej Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy 
Katolickich ks. dra Jana Czuja i jej sekretarza Ryszarda Reiffa z wnioskiem 
o zwolnienie z realizacji obowiązkowego przydziału pracy. Gdy formalności 
zostały szczęśliwie załatwione, Andrzej osiadł w pokoju zajmowanym przez 
Nika w budynku przy Szkole Św. Augustyna, założonej przez PAX w War-
szawie. 26 XII 1954 w Nowogródku Pomorskim (nieopodal Karska) poślubił 
Annę (Hankę) Smogulecką. Gdy Nik otrzymał od PAX-u większe mieszkanie 
przy ul. Odyńca, Andrzej mógł z żoną zamieszkać w używanym dotąd przez 
brata pokoju. W tym czasie sekretarzem warszawskiej Komisji Duchownych 
i Świeckich Działaczy Katolickich był Jerzy Krasnowolski, a po nim Janusz 
Przewłocki. Biuro mieściło się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 12. 
Wskutek przemian październikowych wspomniane Komisje zostały rozwią-
zane i działalność wśród księży w dotychczasowych formach zaniechana. 

Rostworowski został przyjęty przez Zbigniewa Czajkowskiego do pra-
cy w Wydziale Inicjatyw Kulturalnych. Wydział ten inicjował działalność 
w wojewódzkich i miejskich oddziałach Stowarzyszenia PAX w całym kraju. 
Zakładano biblioteki, powołano ok. 60 amatorskich zespołów artystycznych, 
zapewniono dla nich instruktorów, przygotowano prelegentów dla organizo-
wanych spotkań o tematyce kulturalnej. W latach 1961�1970 Andrzej pracował 
w Wydziale Współpracy z Duchowieństwem Stowarzyszenia PAX, a od 1970 
do czasu stanu wojennego, był jego kierownikiem. Został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi. Latem 1973 odbył wraz z rodzeństwem podróż do domu 
rodzinnego w Susznie. W liście pisanym do archiwisty rodzinnego S. M. Ro-
stworowskiego dał wyraz wrażeniom ze swego pobytu w majątku swych ro-
dziców. Pisał tak: Rzeczywiście to jest zadziwiające jak dokładnie zatarto tam 
ślady po przeszłości. Nie mówiąc o domu, po którym nic nie zostało, lecz ani 
jednego drzewa w parku, ani śladu po głębokich rowach, sadzawce za dawną 
stajnią � teren całkowicie zniwelowany. Spichlerz, który dawniej stał na górze, 
teraz ledwo widoczny wśród innych budynków. Za to wieś bez zmian, cerkiew 
zadbana. Na cmentarzu nad grobem Mamy � figura Matki Boskiej z parku 
i płyta cementowa z pełnym tytułem. Najbardziej wzruszające było spotkanie 
z Hilkiem, 85-letnim staruszkiem. który płakał ze wzruszenia i my też. � 

W latach 1981�1996, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami ekono-
misty, Andrzej pracował w Wydziale Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, 
w którym pełnił funkcję zastępcy kierownika. Został przewodniczącym Rady 
Ekonomicznej Stowarzyszenia PAX. Wyjątkowo, w 1986 wziął za pióro 

Rostworowski-Monografia tom2.ind352   352Rostworowski-Monografia tom2.ind352   352 2013-03-20   15:06:332013-03-20   15:06:33



~ 353~

i opublikował na łamach �Życia i Myśli� 
artykuł poświęcony nauczaniu społecz-
nemu ks. prymasa Wyszyńskiego. Traf-
nie wskazał, że działaniami Prymasa 
kierowała idea postawienia wszystkiego 
na Marię. Upatrując w Ks. Kardynale 
wielkiego obrońcę polskiej tożsamości 
narodowej, Rostworowski przypominał, 
że Prymas piętnował także wady naro-
dowe, do których zaliczał wygórowany 
indywidualizm, lenistwo, marnotraw-
stwo, pijaństwo, brak wytrwałości, brak 
dyscypliny społecznej. Autor głównie 
odwoływał się do treści Kazań Święto-
krzyskich, w których odnajdywał naczel-
ne wątki myśli ks. prymasa Wyszyńskie-
go. W latach 1970�1992 Rostworowski 
nieprzerwanie pełnił funkcję członka 
Zarządu Stowarzyszenia PAX. Był czyn-
ny w Stowarzyszeniu również wówczas, 
gdy w 1993 przyjęło ono nazwę Civitas Christiana i nadal pełnił funkcję 
członka Zarządu Głównego. W Civitas Christana był głównym specjalistą 
w Biurze Społeczno-Ekonomicznym. W 1996 należał do grupy niezgadzają-
cej się z kierunkiem pracy Stowarzyszenia wytkniętym przez prezesa Ziemo-
wita Gawskiego. Uważał, podobnie jak część innych działaczy, że przyjęty 
kierunek zaniechania działalności politycznej i nie rozwijania działalności 
społeczno-gospodarczej jest niesłuszny. Nowe kierownictwo uznawało, że 
w odróżnieniu od czasów poprzednich, najważniejszą rzeczą jest posiadanie 
pełnej akceptacji instytucjonalnego Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce 
i uzyskanie statusu organizacji katolickiej. Akceptację tą, o którą skutecznie 
zabiegało, zdołało w pełni otrzymać. 

Grupa działaczy, do której należał Rostworowski, o orientacji propoli-
tycznej, w trybie demokratycznej konfrontacji nie uzyskała poparcia więk-
szości członków Stowarzyszenia i nie zdobyła miejsc we władzach Civitas 
Christiana, które od 1997 uzyskało zgodę władz kościelnych na używanie na-
zwy Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christina. W 1996 Andrzej przeszedł 
na emeryturę i przystąpił do Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w War-
szawie. Bywał często na jego zebraniach, interesując się sprawą odszkodo-
wań dla tzw. zabużan � osób mających nieruchomości na ziemiach zabranych 
w 1945 przez Związek Sowiecki. Andrzej w rodzinie jest powszechnie lu-
biany. Zawsze utrzymywał żywe kontakty w środowisku ziemiańskim, orga-

Andrzej Rostworowski � ekonomista, 
działacz polityczny.
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nizując dla wielu zaproszonych gości wystawne przyjęcia w swym ładnym, 
pełnym książek, mieszkaniu przy ul Różanej. Podczas wielu lat grupa człon-
ków rodziny Rostworowskich (Nik, Kita, Mysia Ditlowa) udawała się latem 
do Rymanowa, gdzie wynajmowano zawsze tę samą drewnianą willę. Orga-
nizatorem i duszą tych spotkań był zawsze Andrzej Rostworowski. W sumie, 
Andrzej, jakby mimochodem, odgrywał ważną, integrująca rolę w naszej ro-
dzinie. W jego osobie też wielką pomoc znalazł o. Tomasz Rostworowski 
podczas swego ostatniego przyjazdu do Polski. Ostatnie dziesięciolecie to 
okres dla Andrzeja trudny. Choroba żony sprawiła, że musiał gros swoich sił 
skierować na opiekę nad Hanką, którą sprawował z wielkim poświęceniem. 

Bibliografia: Problemy narodu i państwa w nauczaniu społecznym Prymasa Tysiąc-
lecia, �Życie i Myśl� 1986, n 5/6, s. 176�182.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Nika Rostworowskiego do Marii Rostworowskiej z Trzebienia z 4 XI 
1942; List Andrzeja Rostworowskiego do S. M. Rostworowskiego, Warszawa 17 IX 1973.
PUBLIKACJE: o. Tomasz Rostworowski TJ, Szerzyć Królestwo, op. cit, s. 29; tenże, O Bogu 
i ludziach, op. cit, s. 181 i nast.

ANNA (Hanka) ze SMOGULECKICH ROSTWOROWSKA h. Grzymała, ur. 27 
X 1930 w Poznaniu, córka Stanisława i Ireny z Plecińskich, pedagog, żona 
Andrzeja.

Nie cieszyła się w młodości dobrym zdrowiem i nie mogła uczęszczać do 
normalnych szkół. Maturę zdawała więc w systemie eksternistycznym z trzy-
nastu przedmiotów w 1950 we Wrocławiu. Zdanie tego egzaminu było pierw-
szym sukcesem w jej życiu, wyróżniła się wśród koleżanek i kolegów, z któ-
rych wielu nie zdołało podołać wiedzy aż z tylu przedmiotów na raz. W latach 
1950�1953 odbywała studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, 
nie należąc do ZMP. 24 II1953 otrzymała dyplom przodownika nauki. Upo-
ważniało ją to, po otrzymaniu absolutorium, do obrania sobie dowolnie miej-
sca pracy. Wybrała Warszawę, gdzie została zatrudniona w MHD na Pradze. 
Po czterech miesiącach, dzięki poparciu posła Jana Frankowskiego, udało jej 
się zwolnić z tej pracy objętej przydziałem i zgodnie ze swym powołaniem 
przeszła do pracy pedagogicznej, ucząc do 1962 fizyki w założonym przez 
PAX Liceum Św. Augustyna w Warszawie. W latach 1962�1965 studiowała 
na Uniwersytecie Warszawskim matematykę, jednocześnie uczyła w Liceum 
Św. Jadwigi i potem w Liceum im. Jana Kochanowskiego, m.in. jej. uczen-
nicą była Agnieszka Holland. W 1967 ze względów zdrowotnych na cztery 
lata musiała przerwać swoją aktywność zawodową w szkołach. Wykonywała 
pewne prace zlecone przez Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych dla 
szkół pracowników tych służb zajmujących się sprawami pracowniczymi. 
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W tym okresie w 1967 i 1970 po trzy miesiące przebywała u rodziny 
w Kanadzie. Jej zdrowie uległo poprawie. W 1970 zaczęła uczyć księgowo-
ści w Liceum Ekonomicznym w Warszawie. Rutynowo za pracę w szkolni-
ctwie otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. W 1977 przez pięć miesięcy przeby-
wała w Montrealu, a po powrocie rozpoczęła nowy etap studiów na SGPiS 
w Warszawie. 6 III 1979 otrzymała tytuł magistra ekonomii, którego studia 
poznańskie jej nie zapewniły. Gdy powstała �Solidarność�, została skarbni-
kiem Komisji Międzyzakładowej NSZZ �Solidarność� Ochoty, Mokotowa, 
Ursynowa i Wilanowa. Przed 13XII 1981 zabrała całą dokumentację finanso-
wą tej Komisji do siebie do domu, bo miała opracować założenia budżetu na 
rok następny. Dzięki temu dokumentacja tej Komisji Międzyzakładowej ura-
towała się. 1 XI 1985, mimo rozpoczętego roku szkolnego, jako b. działaczka 
�Solidarności�, została przeniesiona na emeryturę. Niemniej nadal w wymia-
rze pół etatu wykładała księgowość bankową w Liceum Ekonomicznym, bo 
do przedmiotu tego brakowało fachowców- nauczycieli. W 1989 przywró-
cono jej pełen etat w Liceum Ekonomicznym, lecz wkrótce została oddele-
gowana do pracy w Związkach Zawodowych. Przez sześć lat pełniła funkcję 
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Wydziału Oświaty w Regionie Mazow-
sze NSZZ �Solidarność�. Jednocześnie odpowiadała za sprawy księgowości 
Wydziału Oświaty. Była pracownikiem Komisji Międzyzakładowej Regionu 
Mazowsze oraz dorabiała pracą w prywatnym studium bankowości i handlu. 

Rostworowscy podczas Zjazdu Rodzinnego w Woli Zaręczyckiej, w pensjonacie Bella Vita, 
od lewej: Anna ze Smoguleckich (*1930), Wojciech syn Tomasza (*1983), Beata córka 

Andrzeja (*1959), Tomasz syn Andrzeja (*1956) i jego żona Ewa z Węgrzyńskich (*1955).
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Bardzo miłym i zarazem doniosłym wydarzeniem w jej życiu było to, że 30 
IV 1990 została zaproszona do Belwederu i wśród 16 mężczyzn, jako jedy-
na kobieta, została udekorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Dekoracji dokonał minister Aleksander Hall, kwiaty wręczył jej pre-
zydent Wojciech Jaruzelski, a na bankiet z okazji uroczystości odznaczenia 
została zaproszona przez Lecha Wałęsę. Uczczona została zatem jej dzia-
łalność w strukturach solidarnościowych, prowadzona w latach 1980�1981 
z pobudek ideowych, całkowicie bezinteresownie. Hanka Rostworowska jest 
jedyną kobietą w rodzinie odznaczoną orderem tak wysokiej rangi. Z wie-
kiem jej stan zdrowia pogorszył się i nie była już tak aktywna społecznie jak 
dawniej. Chorowała długo i zmarła 21 VIII 2011 w Warszawie, pochowana 
w grobie Karola Rostworowskiego na Powązkach. Hanka do naszej rodzi-
ny wniosła wiele, swoją energią, darem towarzyskim, dobrocią emanowała 
na otoczenie, podtrzymując więzi rodzinne i pogłębiając stosunki przyjaźnie 
także z dalszymi krewnymi. A przede wszystkim cechowało ją od młodości 
patriotyczne nastawienie do spraw ojczyzny.

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: O. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, op. cit, s. 181 i nast.

POKOLENIE XVIII
Syn ANDRZEJA i ANNY ze Smoguleckich

TOMASZ (Tomek), ur. 2 V 1956 w Warszawie, reżyser filmowy i specjalista 
od reklamy.

Studiował architekturę w Warszawie. Latem 1973 odbył swoją pierwszą 
podróż zagraniczną. Przebywał w Paryżu i Reims w gościnie u swego stryja 
Stefana M. Rostworowskiego, powracał autostopem. Jeszcze podczas stu-
diów zawarł w Łodzi 28 I 1978 ślub cywilny z Krystyną Melchinkiewicz, ur. 
6.VII 1957 w Łodzi, która uzyskała wykształcenie artysty plastyka. W 1980 
brał udział w wyprawie do Iranu, gdzie uczestniczył w pracach wykopali-
skowych. W 1981 nastąpiło rozwiązanie związku małżeńskiego z Krysty-
ną, która, zamieszkując w Warszawie, zachowała nazwisko Rostworowska. 
Podjęte studia uwieńczył tytułem architekta w 1981. Miał podjąć stałe za-
trudnienie w Afryce. Namówiono go jednak, by zapisał się na Podyplomowe 
Studium Filmowo-Telewizyjne w Katowicach. Bez przekonania przystąpił 
do egzaminu wstępnego, który zdał z bardzo dobrym wynikiem i został 
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przyjęty; studium ukończył w 1986. Ten nowy nurt zainteresowań zatrzy-
mał go w kraju. 3 IX 1983 w Warszawie, w kościele pw. św. Andrzeja Bo-
boli przy ul. Rakowieckiej, zawarł związek małżeński z Ewą Węgrzyńską. 
Obecnie prowadzi w Warszawie firmę filmowo-reklamową, specjalizującą 
się w reklamie i filmach dokumentalnych, m.in. nakręcił film dokumentalny 
z Islandii.

Był też reżyserem cyklu Profesjonaliści w I Programie Telewizji. Polega-
ło to na tym, że przeprowadzał wywiady i opracowywał sylwetkę np. kucha-
rza, księdza, chirurga, ludzi znanych i cenionych w swoim zawodzie. Przy-
gotowany materiał prezentowany był wobec zaproszonych do telewizji osób, 
przeważnie w jakiś sposób związanych (np. zawodowo) z sylwetką �profe-
sjonalisty� i wokół roli tego człowieka wywiązywała się emitowana na żywo 
dyskusja. W latach 1997�1999 Tomek przygotował około piętnastu tego typu 
programów, co świadczyło o tym, że jego koncepcja reżyserska znajdowała 
uznanie wśród telewidzów. Z kolei na przełomie 2000 i 2001 w I Programie 
Telewizji emitował cztery odcinki filmu dokumentalnego. Jedziemy do Euro-
py. Realizował tu bardzo ciekawy pomysł pokazania dobrze funkcjonujących 
w Polsce policjanta, pielęgniarki, rolnika i górnika, którzy później, przenie-
sieni zostają na teren Francji, gdzie zostają skonfrontowani z Francuzami 
pełniącymi te same zawody. Konfrontacja taka dawała obraz bardzo poważ-

Tomasz Rostworowski 
podczas przejażdżki 
konnej, 
z tyłu pan Staszek 
i Beata, siostra Tomasza. 
� Mazury 1971 r.
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nych różnic cywilizacyjno-technicznych pomiędzy Polakami, nawet dobrze 
realizującymi swój zawód, a Francuzami, pracującymi jednak w znacznie 
korzystniejszych warunkach. Filmy te były finansowane przez Unię Euro-
pejską, a korzystną ocenę ich wymowy wygłosił m.in. Jacek Saryusz-Wol-
ski, zajmujący się programami integracji Polski z krajami Unii. Wspomniany 
cykl był kontynuacją zainteresowań twórczych Rostworowskiego, ale zara-
zem potwierdzeniem tego, że jego praca reżyserska zyskała zainteresowanie 
poważnych sponsorów i liczących się sił politycznych. Obecnie Tomek swą 
energię koncentruje na projekcjach reklamowych. By uzyskać dobre kolory, 
wykonanie filmów musi zlecać firmom angielskim lub francuskim. Stąd też 

często wyjeżdża do Londy-
nu, rzadziej do Paryża. Ży-
cie ma ciekawe, lecz jego 
zajęcia są bardzo absorbu-
jące. Nadal pociąga go pra-
ca reżysera. Z początkiem 
2005 zorganizował wyjazd 
trzyosobowej ekipy filmo-
wej do RPA, gdzie nakręcił 
bardzo zabawny film o pin-
gwinach. Można przewidy-
wać, że motywy tego filmu 
dadzą się także wykorzy-
stywać dla celów reklamo-
wych. Tomek jest wysokim, 
przystojnym mężczyzną. 
Ma zmysł rodzinny, uczest-
niczył we wszystkich zjaz-
dach rodzinnych, a po nich 
w jego domu odbywają się 
spotkania Rostworowskich, 
mieszkańców Warszawy, 
podczas których omawia-
ne są wrażenia krytyczne 
lub pochwalne z ostatniego 
zjazdu.

Reprezentuje on typ 
twórczości nieznany dotąd 
w rodzinie, ale tak jak po-
przednicy, osiąga nagrody 
i wyróżnienia.

Tomasz Rostworowski z synem Wojtkiem 
� Włochy 1999 r.
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Twórczość w zakresie reżyserii filmowej:
Filmy dokumentalne: 
Zbuduję pałac (1989) � o ludziach, którzy własnymi siłami odbudowują 

poniszczone dwory � nagroda w 1989 na Przeglądzie Filmów Ekologicznych 
�Ekofilm�.

Dlaczego ? � o Janie Rodowiczu �Anodzie�, bohaterskim żołnierzu Ar-
mii Krajowej, zamordowanym przez UB � wyróżnienie w 1991 we Wrocła-
wiu na Festiwalu �Film poza Kinem�.

Wesele w Iwoniczu (1993) � wspólnie z M. Zmarz-Kocznowiczem � 
o przejeździe do znanego kurortu wnuczki przedwojennych właścicieli.

Weekend w Warszawie (1994) � o tym, jak to europejscy arystokraci przy-
jechali do Warszawy wspierać fundację Marii Sapiehy.

Kobiety takie jak my (1995�1999) � serial dokumentalny dla TVP2 o ko-
bietach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w świecie.

Zostań z nami (1999) � film dla TVP2 o pielgrzymce Jana Pawła II do 
Polski w 1999.

Jedziemy do Europy (2001) � serial dokumentalny dla TVP1 o ludziach 
różnych zawodów, którzy jadą do swoich kolegów Unii Europejskiej, aby 
zobaczyć jak tam wygląda życie.

Pomnik (2006) � o historii pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 roku.
Tadeusz Romer � dyplomata i emigrant (2007) � o życiu ostatniego am-

basadora Rządu Londyńskiego w Sowietach za władzy Stalina.
Gdzie jest mój dom? (2007) � o losach uchodźców politycznych w Polsce.
Plac Saski (2008) � o fascynującej historii placu Marszałka Józefa Pił-

sudskiego w Warszawie, film współfinansowany przez Muzeum Historyczne 
miasta stołecznego Warszawy.

Programy telewizyjne:
Profesjonaliści (1996�1999) � program cykliczny dla TVP 1, prowadzo-

ny przez Iwonę Schymallę, prezentujący najciekawszych przedstawicieli róż-
nych zawodów.

Zamczyska (1997) � teleturniej przygodowy zrealizowany na zamku 
w Gniewie dla TVP1

Anatomia sukcesu (1997) � telewizyjny serial edukacyjny o funkcjono-
waniu rynku kapitałowego, zrealizowany na zlecenie Komisji Papierów War-
tościowych, projekt był finansowany z funduszu PHARE, otrzymał I Nagro-
dę na Przeglądzie Form Dokumentalnych �Bazar� w Poznaniu.

Kup pan cegłę (1999) � program dla TVP1 o najciekawszych reklamach 
świata, prowadzony przez Tomasza Kamela.

Kuchnia z okrasą (2003�2009) � cykliczny program kulinarny, prowa-
dzony przez Karola Okrasę dla TVP1, otrzymał I Nagrodę im. W. Orłowskie-
go w kategorii programów telewizyjnych.
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Kilkadziesiąt filmów promocyjnych wykonanych zarówno na zlecenie 
firm, jak i instytucji publicznych, np.:

Investing In Poland �film prezentujący Polskę zagranicznym biznesme-
nom, zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, 
finansowany z funduszu PHARE.

Podróż przez Polskę � film prezentujący Polskę na rynek japoński.
Kilkadziesiąt filmów reklamowych, m. in. dla takich instytucji i firm jak: 

Fundusz Emerytalny PBK Orzeł, Obligacje Skarbowe Skarbu Państwa, Bank 
BPH, Panasonic, Winiary, Maggi, Rama, Cholinex, Sebidin Plus, Gealcid. 
Atresan, Ranimax, Hepatil. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Anny Rostworowskiej do S. M. Rostworowskiego, Warszawa, 18 IX 
1973.
PUBLIKACJE: O. Tomasz Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach, op. cit, s. 181, 182.

EWA z WĘGRZYŃSKICH ROSTWOROWSKA, ur. 3 XII 1955 w Warszawie, 
córka Mariana i Jadwigi z Tokarskich, lekarz dentysta, żona Tomasza. 

Ukończyła w 1979 Akademię Medyczną w Warszawie i prowadzi pry-
watną praktykę stomatologiczną oraz pracuje w prywatnej klinice stomatolo-
gicznej Dentalservis w Warszawie.

POKOLENIE XVIII
Syn TOMASZA i EWY z Węgrzyńskich

WOJCIECH (Wojtek), ur. 22 III 1983 w Warszawie. 

Ukończył z pomyślnymi wynikami szkołę podstawową pod dyrekcją p. 
Różyckiej, która to szkoła cieszyła się dobrą opinią. W 2005 ukończył, jako 
olimpijczyk, Gimnazjum Przymierza Rodzin na Ursynowie w Warszawie. 
Był pierwszym olimpijczykiem tego gimnazjum założonego przez Izę Dzie-
duszycką. Osiągnięty sukces pozwolił mu podjąć studia na Uniwersytecie 
Warszawskim bez egzaminu. Skierował się ku naukom filozoficznym. Zdał 
magisterium i po 2010 przeszedł na seminarium doktoranckie z zakresu fi-
lozofii.
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POKOLENIE XVII
Córka ANDRZEJA i ANNY ze Smoguleckich

BEATA, ur.11 VI 1959 w Warszawie, córka Andrzeja i Anny ze Smogule-
ckich, lektorka języka angielskiego. 

W latach 1979�1992 przebywała w Montrealu w Kanadzie, gdzie ukoń-
czyła studia humanistyczne i dwuletni kurs zarządzania. Po raz pierwszy 
wyjechała w sierpniu 1979, mieszkała wówczas u Alby Romerówny, córki 
b. ambasadora. Swoją edukację języka angielskiego zaczęła od pracy wy-
chowawczej w zaprzyjaźnionej rodzinie angielskiej. Później okresowo pra-
cowała w sklepie swego stryja, Marka Rostworowskiego. Po powrocie do 
Polski zamieszkała w Warszawie, gdzie przez osiem miesięcy w ciągu roku 
pracowała jako anglistka na kursach nauki języków obcych. Robiła również 
tłumaczenia fachowe z angielskiego dla różnych firm. W 2001 otworzyła się 
przed nią nowa perspektywa. Wygrała bowiem konkurs i agencja rządowa 
ze Stanów Zjednoczonych zawarła z nią umowę na sporządzanie tłumaczeń 
na język angielski wskazywanych ważniejszych publikacji z prasy polskiej. 
Zanim podjęła tę pracę, była na krótkim kursie w Wiedniu. W międzyczasie 
była też u rodziny w Montrealu, tam wykonywała zlecenia nadsyłane jej po-
cztą elektroniczną. Nowe zaangażowanie zwiększyło znacznie jej dochody, 
a także daje niemałą satysfakcję z wykonywanej pracy zawodowej. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Anny Rostworowskiej do S. M. Rostworowskiego, Warszawa, 23 X 
1979 i do Marii Rostworowskiej z 7 XII 1979.

POKOLENIE XVI
Najmłodszy syn JANA i JADWIGI z Wańkowiczów

MAREK Maria, ur. 1 II 1937 we Lwowie, najmłodszy syn Jana i Jadwigi 
z Wańkowiczów. 

Wojnę przebył pod opieką dziadka Kazimierza i ciotki Marysi. A więc 
z rodzeństwem wyjechał z Suszna do Lwowa, a potem pod przewodnictwem 
babci z rodziną do Generalnego Gubernatorstwa do Trzebienia, potem wy-
jechał do Wolicy i Stopnicy, i z końcem wojny do Kazimierzy Wielkiej. 
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Z jego dzieciństwa zachowała się relacja o nim jego starszego brata Nika, 
który pisał: Marek lat 5 i pół. Szalone możliwości, ale w zarodku. Dobre in-
stynkta. Spryciarz i psotnik. Rozpuszczony jak żydowski bicz. Wzmianka ta 
świadczy o uzdolnieniach psychoanalitycznych Nika. Marek po zakończe-
niu wojny przebywał w majątkach zarządzanych przez dziadka w Bejscach, 
pow. Miechów, Łękawicy w Tarnowskiem, w Kopaninie koło Mikołowa na 
Śląsku, w Brzezince koło Mysłowic i w Karsku pod Myśliborzem. Osta-
tecznie przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1956 zdał maturę i w paździer-
niku tego roku został przyjęty na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Studia odbywał jako stypendysta �Lotu�. Z tego czasu zachowało 
się w korespondencji o. Toma-
sza Rostworowskiego świetnie 
zapisane wspomnienie o Mar-
ku. Otóż Ojciec pisał: Marek 
się �zaręczył� � ale to jeszcze 
nieoficjalne zaręczyny lecz ko-
leżeńskie, tak w stylu dzisiej-
szej młodzieży, co mi się nie 
bardzo podoba, choć panienka 
sympatyczna, poważna, studiu-
je muzykę w konserwatorium 
warszawskim i równocześnie 
muzykologię. Marek, ze swoją 
wrodzoną inteligencją i bły-
skotliwością, powiada mi: Cie-
szę się, że wreszcie przestałem 
być dzieckiem, jestem już peł-
noletni i odpowiadam za sie-
bie. Mówi to uśmiechając się 
szelmowsko i przedstawiając 
narzeczoną. Studiuje prawo, 
bywa na odczytach i dyskusjach 
katolickiego klubu inteligencji 
w Warszawie, o Pax-ie wyraża 
się krytycznie, choć uwielbia 
Nika. Ową panienką-muzyko-
logiem była Jolanta Wacińska, 
z którą 29 X 1959 w Warsza-
wie Marek zawarł ślub cywil-
ny i z którą wkrótce miał syna. 
Po ukończeniu studiów w 1963 

Marek Rostworowski (* 1937) � prawnik, 
mieszka w Kanadzie.
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podjął pracę w �Locie� na stanowisku radcy prawnego. Jak zapisał Ludwik 
Rostworowski: Marek ma zamiar udać się do Anglii, by tam zdobyć moto-
cykl. Bardzo Nikowi zazdrości samochodu. W 1967 uzyskał rozwód ze swą 
pierwszą żoną. Wmieszany w aferę kontrolną, skierowaną przeciwko prze-
stępczej działalności dominującej w �Locie� grupy partyjnej (sam będąc 
bezpartyjny przez państwowe organa kontrolne był wykorzystywany w cha-
rakterze świadka), popierany przez organa spraw wewnętrznych, otrzymał 
bilet �Lotu� na przejazd zagraniczny i w 1967 znalazł się w Montre alu. Do 
kraju nie wrócił. 7 II 1970 w Montrealu poślubił znaną sobie od młodo-
ści Klarę Dzierżykraj-Morawską. W jednym z listów Zofii Rostworowskiej 
znalazła się wzmianka: Tutaj [w Warszawie] wśród Rostworowszczyznny 
ruch wielki z powodu mariażu w Montrealu Marka z Morawską, córką 
Krzysztofów. Telefonem będą rozmawiać jedni i drudzy ze sobą, to jest ro-
dzice z dziećmi. Na mój gust to nazbyt nowoczesne. Marek pracował przy 
wyrobie puszek, potem w obrocie nieruchomościami, dzięki czemu nabył 
w dobrej dzielnicy dom bliźniak. W latach 1982�1992 prowadził sklep de-
likatesowy, otwarty od godz. 8 do 20, sprzedał go, niestety nabywcy nie 
okazali się w pełni wypłacalni. Okresowo pracował w kompanii funduszów 
inwestycyjnych, ale nie udało mu się na dłużej utrzymać tego zatrudnienia, 
a nowego nie uzyskał. Mieszkał nadal w Montrealu. W 2004 wraz z żoną 
odwiedził kraj. Marek to człowiek o dużym uroku osobistym i na pewno 
szkoda, że przyszło mu żyć poza granicami Polski.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Nika Rostworowskiego do Marii Rostworowskiej z Trzebienia z 4 
XI 1942, Ludwika Rostworowskiego do matki, Wrocław, 3 VI 1959, Zofii Rostworowskiej 
do syna Ludwika, Warszawa, 2 II 1970.
PUBLIKACJE: o. Tomasz Rostworowski TJ, Szerzyć Królestwo, op. cit, s. 29; tenże, O Bogu 
i ludziach, op. cit s. 181 i nast.

JOLANTA z WACIŃSKICH ROSTWOROWSKA (Jola), ur. 6 III 1937, córka 
Wiesława i Janiny z Olszewskich, żona Marka.

Jej ojciec był lekarzem w Związkach Zawodowych. Gromadził dzieła 
sztuki, uchodził za ich znawcę i miłośnika. Jola studiowała muzykę w Kon-
serwatorium Warszawskim i muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. 
Potem pracowała w PAGARD-zie, znała dobrze języki angielski, francuski 
i niemiecki. W latach 1992�1996 była ambasadorem Polski przy UNESCO 
w Paryżu. W tym czasie była członkiem Rady Wykonawczej ONZ do spraw 
edukacji, nauki i kultury. Na stanowisku tym była zastępcą prof. dr. hab. Je-
rzego Kłoczowskiego. Z działalności swej na eksponowanych stanowiskach 
pozostawiła po sobie dobrą pamięć. Przebywała nadal w Paryżu, gdzie wy-
konywała różne prace na zlecenie UNESCO. Przeszła na emeryturę, ale jed-
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nocześnie pracowała w Zarządzie Klubów UNESCO, to jest w Światowej 
Federacji Stowarzyszeń, Ośrodków i Klubów UNESCO, była członkiem 
Klubu ds. Różnic Kulturowych. W Federacji pełniła funkcję stałego delegata 
Polski. 11 VII 1995 jako stały delegat wystąpiła do Dyrektora Generalnego 
UNIESCO z wnioskiem, by organizacja ta 4 II 1996 uczciła pamięć 250-tej 
rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki. W dniach od 5 �10 IX 2003 uczest-
niczyła w kongresie Klubu ds. Różnic Kulturowych obradującym na Cyprze, 
podobnie w dniach od 18�20 VI 2005 w kongresie tego Klubu, tym razem 
obradującym w Paryżu. W 2007 była członkiem komitetu organizacyjnego 
Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Jej związek małżeński z Mar-
kiem Rostworowskim przypadł na lata 1959�1967. Uległ rozwiązaniu przed 
wyjazdem Marka do Kanady.

Bibliografia: Polska muzyka fortepianowa nad Sekwaną (Międzynarodowy Kon-
kurs Pianistyczny Miłosza Magiera), �Ruch Muzyczny� 1989, nr 11, s. 22�25;

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, op. cit, s. 187.Pokolenie

POKOLENIE XVIII
Syn MARKA i JOLANTY z Wacińskich

MACIEJ, ur. 28 XII1963 w Warszawie, specjalista z zakresu hotelarstwa. 

Uczęszczał do 63 liceum ogólnokształcącego w Warszawie, w którym 
po czterech próbach w 1985 zdał maturę. 4 IV 1986 poślubił w Warszawie 
Małgorzatę Karpunin. Praktykował oraz pracował w renomowanych hote-
lach warszawskich, m.in. w hotelu Mariott i Sobieski. W hotelu Sobieski był 
kierownikiem zaopatrzenia. Dotarł do swego ojca w Montrealu, u którego 
był czterokrotnie w latach 1988, 1989, 1991, 1997. W 1991 zaangażował 
się w Baltonie jako dyrektor ds. gastronomicznych na statkach pasażerskich. 
Zajmował się też turystyką, oprowadzał wycieczki po Paryżu. W latach 
1993�1995 w Montreux w Szwajcarii ukończył trzyletnią szkołę hotelarską. 
Jako absolwent tej szkoły pracował w hotelu w Genewie, będąc zatrudniony 
w recepcji. Z latami pracy nabrał pewności siebie i zdolności do zdecydowa-
nego zajmowania stanowiska w przedstawianych mu sprawach. Do Genewy 
sprowadził swoją żonę z młodszym synem Maurycym. W miarę możliwości 
walczył o byt swój i swojej rodziny. Jest silnie związany z Rodziną Rostwo-
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rowskich. W 2000 przybył do Krakowa i Rybnej, aby uczestniczyć w Zjeź-
dzie Rostworowskich. Podobnie w 2007 uczestniczył w zjeździe rodzinnym 
w Tykocinie. Wkrótce potem przeniósł się do Irlandii, bowiem tam znalazł 
bardziej intratne zatrudnienie.

MAŁGORZATA z KARPUNINICH ROSTWOROWSKA (Małgosia), córka Bo-
gusława i Jolanty z domu Dudek, żona Macieja. 

4 IV 1986 w Warszawie poślubiła Macieja Rostworowskiego, zawodowo 
jest poligrafem i mieszkając w Warszawie, pracowała w firmach reklamo-
wych. Potem wraz z mężem wyemigrowała do Szwajcarii, mieszkała w Ge-
newie, gdzie zatrudnia się w zawodzie pokojówki.

Maciej Rostworowski (*1963) � syn Marka i Jolanty z Wacińskich Rostworowskich, 
kwalifikowany hotelarz. 

Zdjęcie ze Zjazdu Rodzinnego w Rybnej, w jego towarzystwie stoją: 
Beata z Malczewskich Starowieyska i Dominik Rostworowski

[fot. S. J. Rostworowski]
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POKOLENIE XIX
Synowie MACIEJA i MAŁGORZATY z Karpuninich 

MICHAŁ, ur. 27 X1987. 

Przebywał w Paryżu pod opieką swojej babki Jolanty Rostworowskiej. 
Chodził do szkoły francuskiej. Babka była mu w stanie zapewnić lepsze wy-
kształcenie i wyższy standard życiowy. Po skończeniu szkoły średniej przy-
był do rodziców do Genewy, tam studiował w szkole inżynieryjnej. Deklaro-
wał, że interesuje się rysunkiem technicznym, ale także lubi rozmyślać, lubi 
naukę, szczególnie antropologię i z ducha jest humanistą.

MAURYCY, ur.10 IX 1988. 

Uczył się w szkołach w Genewie, w 2007 uczestniczył w Zjeździe Ro-
stworowskich w Tykocinie.

Druga żona Marka Rostworowskiego

KLARA z DZIERŻYKRAJ-MORAWSKICH ROSTWOROWSKA h. Nałęcz I, ur. 
17 IV 1941 w Warszawie, córka Krzysztofa Morawskiego-Chłapowskiego 
z Turwi (adoptowanego przez Zygmunta Chłapowskiego) i Anny z Wańko-
wiczów h. Lis, pracownik laboratorium naukowego.

Jej babka, Marieta Wańkowicz, była bliską krewną Lali Rostworowskiej, 
matki jej męża, a jej dziadek był bratem Melchiora Wańkowicza. Klara w 1965 
na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła biologię. W 1966 wyjechała do 
Kanady. Osiedliła się w Montrealu, gdzie pracowała jako naukowy kierow-
nik szpitalnego laboratorium Instytutu Neurologii. Tam też w 1970 zawarła 
sakramentalny związek małżeński z Markiem Rostworowskim, z którym ma 
jednego syna.

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: S. Leitgeber, Morawscy herbu Nałęcz I � 600 lat dziejów rodziny, Poznań 1997, 
s. 271; o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, op. cit, s. 492, 493.
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POKOLENIE XVIII
Syn MARKA i KLARY z Dzierżykraj-Morawskich

ANTONI, ur. 22 III 1977 w Montrealu. 

W 1999 ukończył inżynierię chemiczną w Montrealu i podjął intratną 
pracę w Instytucie Papierniczym, również w Montrealu. Niestety, firma upad-
ła. Antoś jednak otrzymał bardzo wysokie odszkodowanie. Mając pieniądze, 
udał się w podróż zagraniczną �naokoło świata�. Gdy powrócił do Montrealu, 
długo nie mógł znaleźć pracy. Po jakimś czasie jednakże znalazł dobrze płat-
ną pracę, prawdopodobnie w liniach lotniczych. Swą specjalizację politech-
niczną dostosował do potrzeb produkcji na rzecz lotnictwa, co stało się jego 
nowym intratnym zawodem. Dla uzyskania wyższych zarobków przeniósł się 
do Francji i tam pracuje w swojej branży. Jak dotąd wykazuje dużą inicjatywę 
w zakresie swej pracy zawodowej.
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ROZDZIAŁ XXXIV

POKOLENIE XV

RODZEŃSTWO BOGU ODDANE
JAN KANTY – JEZUITA 

I NATALIA – KARMELITANKA

JAN – KANTY MARCIN PIUS (Jaś), ur. 8 XI 1876 w Górce Narodowej, drugi 
z kolei syn Feliksa i Jadwigi z Chościak-Popielów, jezuita, teolog, pisarz, 
rekolekcjonista, redaktor pism i wydawnictw jezuickich

Chrzest otrzymał 12 listopada z rąk ks. Adama Potulickiego, brata cio-
tecznego swego ojca, ówczesnego penitencjarza przy kościele Mariackim. 
Nauki elementarne z zakresu wiedzy ogólnej, a także pogłębionej wiary 
udzielała mu wszechstronnie wykształcona matka, która jednakże szczędziła 
swym dzieciom jakiejkolwiek czułości. Jak zapisał o. Jan w swych wspo-
mnieniach: Wszczepiała w nas od początku żywy i głęboki stosunek do Boga 
przez wspólny pacierz i codzienny niemal wspólny różaniec, przez staranne 
lekcje katechizmu i odpowiednio dobrane lektury. Jaś od dzieciństwa ujaw-
niał duże uzdolnienia. Poza matką edukowały go także, głównie w zakresie 
języków obcych, angażowane specjalnie guwernantki oraz nauczyciel domo-
wy, którym był Kazimierz Stefański, późniejszy jezuita. W 1886, w uroczy-
stość Przemienia Pańskiego, w kaplicy SS. Urszulanek przy ul. Starowiślnej 
w Krakowie, Jaś przystąpił do I Komunii św. W latach 1888�1893 uczęsz-
czał do Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. Chłonął at-
mosferę wolnościową tego miasta, do którego przybywali Polacy, cierpiący 
ucisk zaborczy w innych rejonach kraju. Z Górki Narodowej było blisko do 
Ruszczy, gdzie teraz osiedli dziadostwo Jasia, Paweł Popiel z żoną, wokół 
których nadal skupiali się najświatlejsi ludzie ze sfer konserwatywnych i ka-
tolickich. W tym czasie jego dom rodzinny był jeszcze pełen sióstr, córek ojca 
z pierwszego małżeństwa, które go otaczały swoją opieką. Górka Narodowa 
pozostawiła mu na całe życie widok dużego białego dworu o kilkunastu po-
kojach i pięknym ogrodzie, pełnym ogromnych starych drzew. Zdał maturę 
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mając dopiero co skończone 16 lat. Jedynym jego świeckim zamiłowaniem 
była skłonność do udziału w polowaniach. Już jako młodzieniec zupełnie 
nie myślał o założeniu rodziny. Po maturze dzięki pomocy swych krewnych 
Popielów wyjechał na rok do Fryburga szwajcarskiego, by na tamtejszym 
uniwersytecie studiować filozofię katolicką. Tymczasem na uniwersytet ten 
przybyła grupa arystokratów polskich, z którymi się zaprzyjaźnił, lecz ich to-
warzystwo niekorzystnie wpływało na proces nauki. W rękopisach Biblioteki 
Rapperswilskiej znajduje się informacja, że w 1893 podpisywał protokóły 
Kółka Polskiego we Fryburgu. W 1894 wrócił do Krakowa i zapisał się na 
wydział filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W tym czasie coraz bardziej był przekonany, że powinien oddać się służ-
bie Bożej. Jednakże zwrotnym momentem stała się jego podróż obyta w 1895 
u boku arcybiskupa warszawskiego Wincentego Popiela (brata jego dziadka) 
do Rzymu. W oczekiwaniu na audiencję u papieża Leona XIII arcybiskup 
uczestniczył we wspaniałych przyjęciach wydawanych przez kardynałów 
oraz inne osobistości, na które był też zapraszany jego bratanek Jan Rostwo-
rowski. Gdy doszło do audiencji, do Ojca św. pierwszy wszedł arcybiskup, 
ale po chwili został też zaproszony Jaś, jako ewentualnie przyszły kandydat 
do zakonu. Leon XIII zadał mu szereg pytań, po czym go pobłogosławił i po-
wiedział: Idź do jezuitów. Po powrocie do Ruszczy, gdzie teraz mieszkała jego 
matka, kandydat do zakonu niespodziewanie zachorował bardzo poważnie na 
tyfus brzuszny. Odratowany, udał się z matką i siostrą na kurację do Abbazji 
w Dalmacji. Z powodu tych niespodziewanych okoliczności dopiero 28 XII 
1895 udał się do nowicjatu jezuickiego w Starej Wsi pod Brzozowem, dokąd 
odwiozła go jego matka. W Starej Wsi m. in. studiował retorykę pod kierun-
kiem o. Leona Jakubińskiego SJ. Studia te okazały się bardzo dobrą szkołą 
dla jego późniejszej działalności kaznodziejskiej. W Starej Wsi 1 I 1898 zło-
żył pierwsze śluby zakonne, a 17 kwietnia tego samego roku w Chyrowie 
przyjął niższe święcenia. 

W latach 1898�1900 odbył studia z zakresu filozofii neoscholastycznej 
w Nowym Sączu. Tytułem wyróżnienia za dobre postępy w studiach ułatwio-
no mu wyjazd z pielgrzymką do centrum kultu Serca Jezusowego w Paray-le-
Monial we Francji. Będąc za granicą odwiedził kilka ośrodków życia religij-
nego we Włoszech, Francji i Hiszpanii: Padwę, Lourdes, Loyole, Montserrat. 
Uczestniczył też w kongresie filozoficznym w Paryżu. Sprawozdanie z jego 
przebiegu zamieścił w 1900 w �Przeglądzie Powszechnym�. Była to jego de-
biut publicystyczny. Po powrocie do kraju w 1900 został skierowany na stu-
dia teologiczne w Kolegium Jezuickim w Krakowie, w którym rektorem był 
o. Włodzimierz Ledóchowski, późniejszy generał jezuitów, a wykładowcą o. 
Marian Morawski. Obaj wywarli wielki wpływ na strukturę duchową młode-
go alumna. O. Ledóchowski mianował Jasia bidelem. Przyszedł czas święceń 
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kapłańskich, które Jasiowi na prośbę rodziny udzielił 6 VI 1903 w Krakowie 
ks. abp Wincenty Popiel. W dniu następnym odbyło się wielkie spotkanie 
rodzinne w Ruszczy z okazji prymicji. Podczas mszy prymicyjnej klęcza-
ło dwóch arcybiskupów, gdyż oprócz stryja Popiela na uroczystość tę przy-
był abp Andrzej Szeptycki. Kazanie wygłosił o. Stefan Bratkowski SJ, który 
miał niemały wpływ na rozwój powołania Jasia. Obecna na tej uroczystości 
Zofia Breza pisała: Tyle doznałam serca i ciepła rodzinnego wśród Rostwo-
rowskich, których gromada, Popielowie jednak dominowali. Rzeczywiście, 
Jan Popiel z Wójczy wygłosił piękne przemówienie, obrazując działalność 
jezuitów w Polsce i w świecie. 

Młody jezuita studia teologiczne kontynuował do 1 VII 1904, kiedy 
w Krakowie złożył egzamin i uzyskał tytuł doktora filozofii i św. teologii. 
Został wówczas mianowany profesorem w Kolegium OO. Jezuitów w Krako-
wie, gdzie wykładał teologię dogmatyczną. Warto dodać, że odbyte dotąd na-
uki domowe oraz studia zakonne pozwoliły mu zdobyć dogłębną znajomość 
języków niemieckiego, francuskiego, angielskiego, łaciny, greki, później po-
znał jeszcze rosyjski. Umiejętności te wykorzystywał, bowiem już w 1903 
ogłosił drukiem przekład książki francuskiego jezuity J. Croiseta O nabożeń-
stwie do Najsłodszego Serca Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym cza-
sie podjął również współpracę z �Przeglądem Powszechnym�. Przebywając 
w Krakowie zaczął publikować rozprawy polemiczne z poglądami moderni-
stów i liberalnych katolików, na gruncie polskim odnosiło się do myśli Ma-
riana Zdziechowskiego. W 1906 został posłany do Tarnopola, gdzie odbywał 
trzecią probację, początkowo pod kierownictwem duchowym o. Michała My-
cielskiego, który jednak wkrótce zmarł. Po powrocie do Kolegium Jezuickie-
go w Krakowie kontynuował swoje prace w zakresie teologii dogmatycznej. 
W 1912 przystąpił do realizacji swego wielkiego zamiłowania, o. Stanisław 
Wawryn twierdził, że był teologiem z powołania, i napisał traktat dogma-
tyczny De Verbo Incarnato (O Słowie Wcielonym), do którego natchnienie 
czerpał z myśli św. Tomasza i Franciszka Suáreza. Traktat ten postanowił 
spalić. Uczynił to prawdopodobnie wskutek nieprzychylnej oceny jednego 
z recenzentów. Czyn ten sprawił, że jego oryginalna myśl teologiczna nie 
znalazła drogi rozwoju. 

Od połowy 1909 objął redakcję dwumiesięcznika �Sodalis Marianus� 
Sześć lat później opracował projekt Ustaw zasadniczych Kongregacji Ma-
riańskiej dla użytku Sodalicji polskich, starając się dostosować założenia 
Sodalicji Mariańskich do charakteru duchowości polskiej. Był założycielem 
wielu Sodalicji Mariańskich na wsi i w mieście, których część sam prowadził. 
U kresu 1911 redakcję �Sodalisa� przekazał ks. Henrykowi Haduchowi TJ. 2 
II1912 w Krakowie złożył uroczystą profesję. Jeszcze wcześniej przypadają-
cą na niego część spadku po sprzedaży Górki Narodowej zapisał na zakonny 
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fundusz seminaryjny. Rozpoczętą już wcześniej w Zakopanem działalność 
rekolekcyjną w tym roku kontynuował nawet w Abbazji, gdzie bawiło wtedy 
około stu kuracjuszów Polaków. 

W 1912 został mianowany rektorem Kolegium w Starej Wsi, a w 1913 
rektorem Kolegium, Konwiktu i Gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie. No-
minacja ta ściągnęła na niego poważne doświadczenia. Gdy wybuchła I wojna 
światowa, Zakład w Chyrowie został obrany na wojenną kwaterę cesarską.. 
Przybyli tu różni dostojnicy na czele z arcyksięciem Leopoldem Salwatorem, 
którzy się bardzo uprzejmie zachowywali. Gdy jednak zbliżały się wojska 
rosyjskie, kwatera została zlikwidowana. O. Jan ewakuował także uczniów 
i cześć personelu chyrowskiego. Kiedy do Chyrowa wkroczyli Rosjanie, 
Rusini obrabowali dwa folwarki zakonne. Brat Michał Piotrowski, pełniący 
funkcję karbowego, zanotował nazwiska siedmiu rabusiów, gdy Chyrów od-
zyskali Austriacy, pięciu z nich zostało rozstrzelanych. Do Chyrowa jednak 
znowu wrócili Rosjanie i zaaresztowali brata Piotrowskiego. O. Rostworow-
ski, chcąc go bronić, napisał list do gen. Aleksego Brusiłowa, wyjaśniający, że 
to on dysponował ową listą siedmiu rabusiów. Został wówczas aresztowany 
i razem z Piotrowskim 15 XI 1914 wywieziony do Kijowa. Do aresztantów, 
którzy mieli być skazani na śmierć, dołączył jezuita ze Lwowa, o. Jan Zatło-
kiewicz, którego starania doprowadziły do tego, że Maria Wilińska, mająca 
wpływy u władz rosyjskich, wyprosiła zamianę kary śmierci na karę zesłania. 
20 XII 1914 o. Jan ze swymi dwoma towarzyszami stanął w Tomsku, gdzie 
dzięki pomocy miejscowego proboszcza, ks. Demikisa, zaczął rozwijać dzia-
łalność duszpasterską i charytatywną w środowisku pięciu tysięcy zesłanych 
tam Polaków. Na pomoc dla najbiedniejszych wydał aż 2 tys. rubli, które 
uzyskał od ufających mu ofiarodawców, a także od o. prowincjała z Galicji. 
Owocująca bogato działalność wywoła jednak opór popów, którzy napisali 
donos do departamentu policji w Petersburgi, protestując przeciwko działal-
ności zesłańca polskiego. O. Rostworowski został skazany na deportację do 
kraju Narymskiego, ale ks. Demikis udał się od razu do Petersburga i dopro-
wadził do zmiany decyzji. Niebezpieczny dla popów jezuita został zesłany na 
południe Rosji pod góry Ałtaju do Kuźniecka na Syberii. Tu napisał Obrazki 
z życia Zbawiciela, które udało mu się ogłosić drukiem w 1916 w Kijowie. 
Książeczka ta później miała jeszcze dalsze cztery wydania. 

W czerwcu 1916 zmarł towarzysz wygnania o. Rostworowskiego ks. Za-
tłokiewicz. Po rewolucji lutowej o. Jan z bratem Piotrowskim mogli opuścić 
Kuźnieck i udali się do Tomska, gdzie kontynuowali działalność duszpaster-
ską i charytatywną. W czerwcu 1917 o. Jan rozpoczął swą podróż po euro-
pejskiej części Rosji, był w Moskwie, Czernihowie, Kijowie, Piotrogradzie, 
gdzie dawał rekolekcje i w Połocku, gdzie 17 IX 1917 osobiście uczestni-
czył w przełożeniu nienaruszonych zwłok jezuity-męczennika, bł. Andrzeja 
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Boboli, do nowej metalowej trumny. 
Odbywał dalsze podróże po Rosji 
i Ukrainie, m. in. przez miesiąc prze-
bywał w Berdyczowie, gdzie odbył 
własne ośmiodniowe rekolekcje. 
W lutym 1918 znalazł się w Piotro-
gradzie, gdzie w kościele św. Katarzy-
ny głosił rekolekcje piętnujące bez-
bożność i grzechy komunizmu. Miał 
być zamordowany przez terrorystów 
bolszewickich, lecz uniknął przygo-
towanego zamachu na jego życie i za-
czął wędrować ku Polsce, wzywany 
do Galicji przez generała jezuitów o. 
Włodzimierza Ledóchowskiego. Od 
abp. Edwarda Roppa otrzymał dwa 
żebra, wyjęte z ciała bł. Boboli. Na 
Łotwie w Baltynowie przedzierał się 
przez front rosyjsko-niemiecki. Za-
garnięty przez patrol niemiecki, na 
różne sposoby badany, ostatecznie 
dotarł do Krakowa 29 III1918. Tu 
zorganizował wielką uroczystość re-
ligijno � patriotyczną wprowadzenia relikwii bł. Andrzeja Boboli do kościoła 
św. Barbary. 

Po powrocie do Polski wiele podróżował. Jeszcze będąc w Wilnie do-
wiedział się od ks. Kazimierza Michalkiewicza, że na żądanie okupujących 
Litwę Niemców ks. Eugeniusz Pacelli, ówczesny nuncjusz apostolski w Mo-
nachium, zażądał od tego polskiego księdza, mianowanego przez Piusa X 
w 1908 administratorem apostolskim diecezji wileńskiej, aby złożył on swój 
urząd. Mając list polecający od biskupa krakowskiego Adama Sapiehy, w tej 
sprawie dotarł do nuncjusza apostolskiego w Wiedniu i choć decyzji o odwo-
łaniu polskiego księdza nie zdołał cofnąć, to jednak spowodował to, że ks. 
Michalkiewicz, co prawda dopiero w 1923, otrzymał sakrę biskupią i został 
sufraganem nowego ordynariusza wileńskiego

Wkrótce potem udał się do Szwajcarii, by złożyć raport generałowi jezu-
itów o swych działaniach w Rosji. Swe dalsze losy tak opisał: Po powrocie 
do kraju 11 maja [1918] osadził mnie o. Prowincjał Haduch u Św. Barbary 
[w Krakowie], ale było to osiedlenie raczej nominalne, bo w przeciągu dwóch 
miesięcy, przez które do tego domu należałem, musiałem dać ośmiodniowe 
rekolekcje najpierw filozofom w Sączu, potem teologom w Starej Wsi, potem 

Jan Rostworowski SJ (1876�1963) � drugi 
syn Feliksa i Jadwigi z Popielów, jezuita, 

rektor Zakładu wychowawczego 
w Chyrowie, zesłany na Sybir, 

rekolekcjonista, 
dyrektor Wydawnictw OO. Jezuitów, 

redaktor pism, pisarz i tłumacz
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trzydniówki księżom i paniom w Poznaniu, sodaliskom wiejskim w Górkach 
u Dembińskich, zakonnicom w Górze Zbylitowskiej i wychowankom urszula-
nek w Tarnowie. To jedno zdanie daje obraz pracy duszpasterskiej o. Jana. 

Jego rola w gruntowaniu wiary w duszach ludzkich była ogromna. Słowo, 
którym mówił, trafiało do wnętrza ludzkiego. W swych kazaniach nie używał 
figur retorycznych, był tylko autentycznym głosicielem prawd ewangelicz-
nych. Dnia 20 VIII 1918 został mianowany superiorem Kolegium OO. Jezu-
itów w Krakowie oraz dyrektorem Wydawnictwa OO. Jezuitów. Tymczasem 
zaczęła rodzić się niepodległa państwowość polska. O. Rostworowski wydał 
w masowym nakładzie broszurę Na zbliżające się wybory. Ważne wskazówki 
dla każdego Polaka � katolika oraz wyjaśnienie nowej ordynacji wyborczej. 
W broszurze tej m. in. stawiał postulat uznania praw szkoły wyznaniowej. 
W artykule zamieszczonym w �Przeglądzie Powszechnym� opowiadał się za 
prawami ludów do samostanowienia, a znów pisząc o reformie rolnej, twier-
dził, że choć własność jest święta i nietykalna, to jednak władze państwowe 
mogą wprowadzać reformy rolne, które nie są bezprawiem. W praktyce jed-
nak w artykule opublikowanym w 1919 w �Głosie Narodu� zajął stanowisko 
zdecydowanie przeciwne reformie rolnej, zapowiedzianej ustawą przyjętą 
wówczas przez sejm, Stwierdził, że sejm nie ma prawa odbierać ziemi jed-
nym i dawać drugim. Pisał wprost: Właścicielem ziemi w sensie ścisłym nie 
jest więc naród, ani państwo, ale ten, kto tę ziemię, bez względu na jej obszar, 
odziedziczył czy kupił, czy w inny słuszny sposób nabył i państwo nie ma 
żadnego prawa własności tej odbierać, ani nawet wprost ograniczać. Ak-
centowanie tych doraźnych wypowiedzi o. Jana jest o tyle ważne, że w całej 
jego twórczości pisarskiej można prześledzić pewien nurt inspiracji politycz-
nej. Ks. kard. Wyszyński, omawiając sylwetkę ks. prymasa Hlonda, twierdził, 
że był on przeciwnikiem wielkiej własności ziemskiej i swym stanowiskiem 
naraził się ziemiaństwu, które stawiało mu zarzut, że �komunizuje Polskę�. 
Część duchowieństwa odnosiła się z oporem do powołanej przez prymasa 
Hlonda Rady Społecznej. Jak mówił kard. Wyszyński: Na czele tego oporu 
stal ks. Jan Rostworowski TJ i kilku innych prałatów wielkopolskich. Prymas 
Wyszyński czynił więc o. Jana przywódcą frakcji konserwatywnej wśród du-
chowieństwa. 

Tymczasem dla o. Jana, szczególnie w pierwszej połowie lat dwudzie-
stych, sprawy polityczne leżały na drugim planie. W swojej działalności 
wydawniczej kładł głównie nacisk na potrzebę umocnienia pozycji katoli-
cyzmu w Polsce. W 1920, przez dokonane zakupy, doprowadził do zorga-
nizowania Drukarni �Przeglądu Powszechnego�. Przyjął stanowisko redak-
tora czterech czasopism katolickich. W numerze grudniowym z 1920 pisma 
�Sodalis Marianus�, miesięcznika poświęconego sprawom polskich Sodalicji 
Mariańskich, redagowanego przez ks. Jana Urbana TJ, został wymieniony 
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jako redaktor pisma i był autorem artykułu napisanego w imieniu redakcji. 
Redaktorem tego pisma pozostawał do 1924, kiedy przygotowanie 9 numeru 
organu Sodalicji Mariańskich zostało oddane w ręce ks. Stanisława Bednar-
skiego TJ. W latach 1921�1922 redagował też pismo �Posłaniec Serca Jezu-
sowego czyli Intencja Miesięczna Apostolstwa Modlitwy�, które wypełniało 
rolę organu Apostolstwa Modlitwy i złączonego z nim Dzieła Poświęcenia 
Rodzin Sercu Jezusowemu. Pismo szerzyło kult Serca Jezusowego. W 1922 
miało 60 000 egz. nakładu. W 1921 w Krakowie oddano wiernym nowy koś-
ciół pod wezwaniem Serca Pana Jezusa, przez co spełniło się jedno z jego 
gorących pragnień. Ks. Rostworowski został też w 1921 redaktorem dwóch 
innych pism wydawanych przez Ojców Jezuitów: �Wiary i Życia� i �Głosów 
Katolickich�. Pierwsze z nich było dwumiesięcznikiem poświęconym zagad-
nieniom apologetycznym i religijnym. Założycielem pisma był o. Jan. Na 
jego łamach zamieszczał bardzo wiele artykułów i rozpraw, w których starał 
się wyjaśniać złożone problemy wiary, nurtujące ówcześnie środowiska in-
teligencji katolickiej. W 1924, od nr 4, pismo stało się miesięcznikiem, a od 
numeru 11 z tegoż roku jego redakcja została przekazana ks. Stanisławowi 
Bednarskiemu TJ, który rolę redaktora spełniał do 1924. 

Natomiast �Głosy Katolickie�, ukazujące się jako miesięcznik od dwu-
dziestu lat, miały tradycyjną, mało nowoczesną formułę redakcyjną, choć 
niebagatelny, bo dwudziestotysięczny nakład. Publikacje nie były sygnowa-
ne nazwiskami autorów, dlatego publicystkę o. Jana trudno jest spośród in-
nych tekstów wyodrębnić. Miesięcznik ten w latach 1921�1923 redagował 
o. Rostworowski, ustępując od numeru grudniowego z 1923 to stanowisko 
ks. Romualdowi Moskale TJ. W latach 1929�1930 o. Jan był także redak-
torem pisma �Moderator� � kwartalnika adresowanego do księży kierowni-
ków Sodalicji Mariańskich, którego wydawcą byli także Ojcowie Jezuici. Na 
łamach �Moderatora� o. Jan zamieścił kilka ważkich artykułów, w których 
podsuwał księżom tematy dla ich pracy kaznodziejskiej oraz starał się objaś-
niać rolę Sodalicji Mariańskiej w kontekście życia religijnego i społecznego. 
Wszystkie te periodyki ukazywały się nakładem Wydawnictwa Księży Jezu-
itów (vel Wydawnictwa Towarzystwa Jezusowego), kierowanego przez ks. 
Rostworowskiego i drukowane były w Drukarni �Przeglądu Powszechnego�, 
którą on zorganizował. To przypomnienie dopiero daje obraz wielkiej pozycji 
o. Jana, który po 1920 stanął na czele jezuickiego koncernu prasowego i zara-
zem redagował, a nawet tworzył wydawane przezeń czasopisma. 

W czerwcu 1923 w Kęble powstawał Związek Rodziny Rostworowskich. 
O. Jan nawet przewodniczył jego obradom. W swoim przemówieniu wskazał, 
że nowy związek powinien być aktywnym podmiotem życia katolickiego, 
wspierać zakładanie Sodalicji Mariańskich, organizować rekolekcje, propa-
gować prasę i książki katolickie, współuczestniczyć w pracy apostolskiej. Ży-
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wił nadzieję, że w atmosferze wychowawczej tej właśnie rodziny będą rodzic 
się powołania do służby kapłańskiej. W 1923 o. Rostworowski został we-
zwany do Rzymu. Bolszewicy, chcąc okazać pewien gest Ojcu św. za pomoc 
udzieloną głodującej Rosji, wyrazili zgodę na wywiezienie ciała bł. Andrzeja 
Boboli ze swego kraju. Trumna wędrowała przez Odessę, Konstantynopol, 
włoski port Brindisi do Rzymu. Gdy tam przybyła, o. Jan został wezwany 
do Wiecznego Miasta, gdzie miał stwierdzić autentyczność przekazanych 
zwłok. Na swą opinię o autentyczności złożył przysięgę przed Komisją Św. 
Kongregacji Obrzędów. Został też wicepostulatorem procesu kanonizacyj-
nego i zebrał dwa tysiące odpowiedzi na ankietę, której uczestnicy podawali 
wiele faktów o cudach czynionych przez Błogosławionego. Rozpoczął się 
proces na pięćdziesięciu sesjach, lecz któryś z kanoników krakowskich wmó-
wił lekarzom, że cudów ojca Boboli nie można uznawać. W rezultacie proces 
upadł. Szczęściem, że wznowił go z dobrym skutkiem w Poznaniu ks. kard, 
Hlond. 

Tymczasem nie szczędzono o. Janowi i innych zajęć. 25 X 1925 mia-
nowano go wicerektorem krakowskiego Kolegium OO. Jezuitów, ponadto 
prefektem studiów i promotorem sodalicji w całej Polsce. W tym czasie od-
był kilka interesujących podróży. Zaproszony, wziął udział w zjeździe katoli-
ckich pacyfistów w Berlinie, którego atmosferę ocenił pozytywnie. W latach 
1931�1932 z rekolekcjami udał się dwukrotnie na Litwę i Łotwę. Na Łotwie 
dawał rekolekcję księżom w Rydze i Agłonie � łotewskiej Częstochowie. 
Na Litwie ziemianom w Rakiszkach w domu Przeździeckich i w Kownie. 
Na Łotwie był serdecznie przyjmowany. Natomiast w Kownie odmówiono 
mu nawet audiencji u ordynariusza, a wychowankowie kowieńskiego ko-
legium jezuickiego patrzyli na niego �wilczymi oczyma�. Z końcem 1933 
ks. Rostworowski został redaktorem naczelnym ukazującego się w Krako-
wie �Przeglądu Powszechnego�, najpoważniejszego pisma OO. Jezuitów�. 
Ważny był szczególnie rok 1934, kiedy pełnił to stanowisko, gdyż wówczas 
przypadało pięćdziesięciolecie ukazania się tego zasłużonego periodyku. 
O. Jan Rostworowski jako redaktor naczelny otrzymał gratulacje od większo-
ści biskupów polskich, podkreślających zasługi pisma dla katolicyzmu w Pol-
sce. Od lutego 1934 o. Jan zaczął zamieszczać w �Przeglądzie Powszechnym� 
Sprawozdania z ruchu religijnego, naukowego i społecznego. W tomie 202 za 
kwiecień�maj�czerwiec 1934 w Sprawozdaniach tych zamieścił teksty pod 
takimi oto tytułami: Pierwsze podmuchy Kulturkampfu w Trzeciej Rzeszy, 
Poważne nauki płynące z francuskich wypadków, Pocieszające i niepokojące 
objawy na niwie katolickiej w Polsce. Same te tytuły dają obraz politycznych 
zainteresowań o. Jana i myślę, że zajmowane przez niego stanowisko w wielu 
kwestiach politycznych mogłoby być przedmiotem odrębnej rozprawy. Ostat-
nie z tych Sprawozdań zamieścił w tomie 211 za lipiec�wrzesień 1936. 
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Warto dodać, że ks. Rostworowski, jako redaktor �Przeglądu Powszech-
nego�, wprowadził innowację w postaci wydawania zeszytów dodatkowych, 
zawierających m. in. rozprawy Wandy Maciejewskiej Jadwiga królowa Pol-
ski czy Karola Aleksandrowicza Brachium Saeculare. Właśnie ten ostatni 
temat odnosił się do wciąż interesującej o. Jana istotnej kwestii politycznej 
określającej zasady stosunków, jakie mogą istnieć pomiędzy władzą świe-
cką i Kościołem. W latach 1927�1936 Wydawnictwo Jezuitów w Krakowie 
opublikowało 670 pozycji i nie miało długów. Ks. Rostworowski okazał się 
jednak zdecydowanym rzecznikiem przeniesienia wydawnictw jezuickich 
z Krakowa do Warszawy. Tymczasem w 1935, zapewne na tle kryzysu eko-
nomicznego i wzrastającej biedy, nastąpił bardzo poważny spadek prenume-
raty części pism jezuickich, np. prenumerata �Głosów Katolickich� zmalała 
o 65%. O. Rostworowski w niezbyt przychylnej dla siebie atmosferze 28 IX 
1935 opuścił swoje stanowisko w Krakowie i udał się do Warszawy, będąc 
zresztą już od początku podziału dokonanego w 1926 przydzielony do pro-
wincji wielkopolsko-mazowieckiej, w której przypisano mu rolę konsultora. 

Opuszczając Kraków zrobił podsumowanie swej działalności rekolekcyj-
nej, podając, iż wygłosił 17 serii rekolekcji dla kapłanów. 6 dla zakonników 
jezuitów, 7 dla zakonnic, 6 dla kleryków świeckich, 23 dla panów, 53 dla pań, 
14 dla inteligencji mieszanej, 3 dla nauczycielstwa, 4 dla wojskowych, 15 dla 
młodzieży akademickiej i 3 dla gimnazjalnej. Wśród wymienionych wyraźny 
akcent postawiony był na rekolekcje organizowane w domach ziemiańskich 
dla panów i pań. Zresztą o. Rostworowski wyraźnie zmierzał do ożywienia 
ducha religijnego wśród osób ze sfery ziemiańskiej. Sam w swych wspo-
mnieniach zapisał: Przez sodalicje i rekolekcje miewane w rozmaitych do-
mach zrobiło się w tej mierze dość dużo. Różne rodziny, dotąd raczej chłodne, 
nabierały prawdziwie katolickiego ducha. Pokazało się to najlepiej w parę 
lat później, gdy ziemiaństwo osobnym wspólnym zjazdem stawiło się bardzo 
licznie na Jasnej Górze, by polecić się opiece Matki Boskiej. 

W lipcu 1926 generał zakonu o. Ledóchowski wydał dekret o podziale 
polskiej prowincji jezuitów na prowincję małopolską z siedzibą w Krako-
wie i prowincję wielkopolską z siedzibą w Warszawie. Ale do podziału kra-
kowskiego ośrodka wydawniczego na dwie instytucje: Wydawnictwo Księży 
Jezuitów w Warszawie i Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy w Krakowie 
doszło dopiero w grudniu 1935. Drukarnia i redakcja �Przeglądu Powszech-
nego� zostały przeniesione do Warszawy. O. Rostworowski, w obecności 
prezydenta Ignacego Mościckiego i ks. kard. Aleksandra Kakowskiego, 
dokonał w Warszawie uroczystej inauguracji powstałych instytucji. W re-
zydencji Ojców Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie założył Dom 
Pisarzy, ośrodek grupujący ludzi pióra, szczególnie związanych z zakonem 
OO. Jezuitów. Niemniej już wkrótce, nie mogąc przezwyciężyć wielu trudno-
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ści, swe stanowisko dyrektora i redaktora �Przeglądu Powszechnego� przeka-
zał w sierpniu 1936 o. Edwardowi Kosibowiczowi, a sam został superiorem 
rezydencji OO. Jezuitów przy ul. Świętojańskiej w Warszawie. Od roku 1937 
wiele publikował w rocznikach �Dworu Marji� i �Myśli Rekolekcyjnej�. Ale 
przede wszystkim zajmował się bardzo aktywnie działalnością duszpasterską, 
choć także pisarską. Przez okres pięciu lat prowadził 120 rekolekcji w róż-
nych punktach kraju, w tym 52 dla ziemian, między innymi w siedzibach 
arystokratycznych w Klemensowie u Zamoyskich, w Żywcu u Habsburgów. 

W �Przeglądzie Powszechnym� zamieścił dwadzieścia cztery sylwetki 
tzw. wielkich dusz � wybitnych wyznawców wiary świętej � św. Augusty-
na, św. Franciszka z Asyżu, św. Ignacego Loyoli. W nowym wydaniu Biblii 
Jakuba Wujka z 1935 dokonał modernizacji przekładu Nowego Testamentu. 
W �Przeglądzie Powszechnym� prowadził rubrykę Sprawy Kościoła, w któ-
rej bezkompromisowo wypowiadał się także na tematy polityczne. W 1934 

Ojciec Jan w Gębicach pow. Gostyń, w domu płk. Stanisława Rostworowskiego 
z jego dziećmi Ludwikiem i Marią. � 1932 r.
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stwierdził, że Legion Młodych prowadzi działalność antyreligijną i nie ma 
prawa rekomendować się przynależnością do obozu rządowego. Wypowiedź 
ta wywołała nawet interpelacje sejmowe. O. Jan boleśnie odczuł śmierć mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Opublikował artykuł, w którym wskazywał, że 
wówczas, gdy Marszałek był u władzy, Kościół cieszył się pełnymi swobo-
dami w prowadzeniu swej pracy duszpasterskiej i edukacyjnej. W artykule 
tym wspomniał też, że Piłsudski przeszedł na klęczkach schody prowadzące 
do kaplicy nad Ostrą Bramą. Słowa te naturalnie były kwestionowane przez 
przeciwników Marszałka, wywodzących się z kół narodowo � katolickich. 

Ks. Stanisław Wawryn SJ, który o o. Janie opublikował cenną rozprawę, 
twierdził, że o. Rostworowski za pióro chwytał li tylko wtedy, gdy wymaga-
ła tego aktualna potrzeba, gdy brakowało sposobności do głoszenia żywego 
słowa. Rzeczywiście był on mistrzem słowa. Miał dar barwnej narracji, opar-
tej na stopniowym odsłanianiu istoty zdarzenia, które w końcu się objawiało 
w całej wzniosłości swego obrazu. Osobiście nigdy nie byłem na kazaniu 
o. Jana. Ale raz byłem uczestnikiem spotkania, podczas którego opowiadał 
o duchach ukazujących się w zamczyskach i o tym, jak na pojawienie się 
ducha reagują psy. Opowiadanie to, mające charakter towarzyski, a nie jakiś 
stricte religijny, zostało w mojej pamięci na całe życie. Miał dar przekazywa-
nia swoich myśli w sposób jasny, zharmonizowany i przyjazny wobec tego, 
do kogo się zwracał. Był znakomitym znawcą Pisma św., mówiono, że pra-
wie cały Nowy Testament znał na pamięć. Jego interpretacja wiary, oparta 
o głębokie podłoże teologiczne, dla odbiorcy stawała się przekazem prawd 
oczywistych, niezaprzeczalnych. Tym więcej, że o. Jan miał pogodne uspo-
sobienie i obcując z nim lub go słuchając, miało się wrażenie, że jego wiara 
daje mu ową radość wewnętrzną, która w obcowaniu z innymi ludźmi z niego 
promieniowała. W głoszonych homiliach jego słowa stapiały się ze słowami 
zaczerpniętymi z Pisma Św., Psałterza, kolęd, tworząc wzniosłą całość prze-
powiadania religijnego. Wszystkie te czynniki sprawiały, że jako znakomity 
rekolekcjonista swoją pracę głosiciela słowa Bożego mógł kierować do róż-
nych grup zawodowych, nawet do wojskowych. Wygłaszał również odczyty 
na tematy świeckie. Znane jest to, że w 1932 przybył do Lwowa i wygłosił 
odczyt �Problemy ekonomiczne doby obecnej a chrześcijański umysł i serce�. 
Na tle panującego wówczas kryzysu ekonomicznego był to temat ogromnie 
aktualny. Odczyt zgromadził całą katolicką inteligencję Lwowa. Z ufnością 
słuchano słów o. Jana, który przedstawił przyczyny kryzysu i stosunek do 
niego ludzi o orientacji katolickiej. 

O. Rostworowski był pionierem nabożeństwa do Serca Jezusowego 
w Polsce, inicjując dzieło oddania rodzin polskich w opiekę Sercu Jezusowe-
mu. Zakładał ośrodki Apostolstwa Modlitwy, dla których redagował pismo 
�Posłaniec Serca Jezusowego�. W pracy duszpasterskiej ogromnie czynnie 
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oddał się zakładaniu Sodalicji Najświętszej Marii Panny, których wiele sam 
prowadził w miastach i na wsi. Z tą misją docierał do różnych dworów zie-
miańskich, jak np. do Białaczowa Broel-Platerów i wielu innych. Znacznie 
się przyczynił do rozwoju środowisk Akcji Katolickiej w Polsce. Wiódł życie 
ogromnie czynne, jako rekolekcjonista odbywał dalekie podróże na Łotwę, 
Litwę, do Niemiec, Francji, Austrii, Włoch i Jugosławii. Prowadził korespon-
dencję na ogromną skalę z osobami znanymi w kraju i za granicą. Był asysten-
tem kościelnym Zjednoczenia Pisarzy Katolickich, które w 1936 zjednoczyło 
się z Towarzystwem im. Piotra Skargi. W jego osobistym autorytecie szukano 
oparcia dla tworzenia raczkującej dopiero kinematografii katolickiej. W 1937 
Marceli Nałęcz-Dobrowolski i Jan Barchwicz zwrócili się do niego z prośbą, 
by w imieniu OO. Jezuitów i Akcji Katolickiej objął patronat nad powsta-
jącym Komitetem do spraw Kinematografii. Konkretnie panowie ci chcieli 
powołać Stowarzyszenie Popierania Filmu w Polsce, które popierałoby pub-
likowanie treści o wymowie polityczno-katolickiej. O. Jan chciał powołać 
radiostację katolicką oraz wydawać katolickie pismo literackie. Współdziałał 
z Instytutem Wyższej Kultury Religijnej w Warszawie, w którym m. in. 1 VI 
1938 wygłosił referat pod znamiennym tytułem: � Znaczenie filozofii i histo-
rii dla teologii�. Propagował organizację typu wojskowo-cywilnego �Krzyż 
i Miecz�. Kpt. dypl. pilot Wacław Polesiński, założyciel tej organizacji, na-
wet urzędował w Domu Zakonnym OO. Jezuitów w Warszawie przy ul. Ra-
kowieckiej. Gdy jednak Zakon Krzyża i Miecza zaczął być posądzany przez 
prasę katolicką, iż ma ideologię teozoficzną, a Komisji Prawna Episkopatu 
Polski orzekała, że organizacja ta nie pozostaje w związku z hierarchią Koś-
cioła, o. Jan w 1938 złożył oświadczenie, że księża jezuici nie mają patronatu 
nad tą organizacją. 

Udzielał się bardzo żywo w działalności Związku Rodziny Hr. Rostwo-
rowskich h. Nałęcz, starając się nadać pion moralny całej strukturze rodzin-
nej. Wzywał do poświęcania dzieci służbie kapłańskiej. Chrzcił dzieci, bło-
gosławił małżeństwa, zwalczał rozwody, choć niekiedy, gdy małżeństwo było 
nieudane, zdążał do jego anulacji kościelnej. Uwieńczeniem jego stałej pracy 
duszpasterskiej wśród ziemian było zorganizowanie 1 i 2 VI 1937 pod patro-
natem ks. kard. Hlonda pielgrzymki na Jasną Górę. W 1938 jako delegat swo-
jej prowincji uczestniczył w kongregacji generalnej Zakonu OO. Jezuitów 
w Rzymie. Jako wicepostulator kanonizacji bł. Andrzeja Boboli zgromadził 
fundusze na przygotowanie trumny na relikwie, zaprojektowanej i wykona-
nej w kutym srebrze przez Wiktora Gontarczyka. Na Wielkanoc 17 IV 1938, 
na dzień wielkiego święta kanonizacji bł. Andrzeja Boboli, zorganizował pol-
ską pielgrzymkę do Rzymu. Przygotował również uroczystości towarzyszą-
ce przekazaniu i przewiezieniu ciała św. Męczennika do kraju, gdzie zostało 
złożone w Warszawie na ul. Rakowieckiej. 
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O. Rostworowski był człowiekiem ogromnie dobrym. Przykładowo 
w jego korespondencji z Leonem Mańkowskim można odnaleźć listy, w któ-
rych prosi o pomoc finansową w kwocie 30 zł �dla chorego akademika�. 
Umiał wyszukiwać takich ludzi, którym niósł skuteczną pomoc. Niekiedy 
angażował się politycznie. Zabiegał o to, by po Marszałku pretendentem 
do stanowiska naczelnego wodza był gen. Kazimierz Sosnkowski, które-
go wyżej stawiał od gen. Edwarda Rydza � Śmigłego. Był przeciwnikiem 
Frontu Morges. W relacjach z młodzieżą wiejską ostrzegał ją przed lewico-
wymi wpływami �Wici�, a nawet prorządowej �Młodej Wsi�.. Był zdecy-
dowanym przeciwnikiem programu reformy rolnej, kwestionującego prawo 
własności. Zwalczał w tej mierze m. in. poglądy prof. Franciszka Bujaka. 
Oceniał dodatnio zmiany świadomościowe ludności chłopskiej, pragnął 
jednakże, by były właściwie ukształtowane, nie w kierunku radykalizmu 
społecznego. 

Piszący o antysemityzmie Ronald Modras nie doszukał się w publicy-
styce o. Jana wielu akcentów antysemickich. Piętnował jedynie wystąpienia 
tego jezuity przeciwko masonerii i zbrodniom komunistycznym w Hiszpa-
nii. Stwierdził, że o. Rostworowski postulował odizolowanie akcji Żydów od 
reszty społeczeństwa, w tym ich wpływów w prasie i literaturze. Natomiast 
docenił to, że redaktor: �Przeglądu Powszechnego� potępił metody ekster-
minacji Żydów stosowane przez władze hitlerowskie w Niemczech. Prof. 
Czesław Strzeszewski wskazywał, że o. Rostworowski był rzecznikiem pań-
stwa katolickiego, a przynajmniej takiego, w którym religia katolicka mia-
łaby niekwestionowaną pozycję pierwszoplanową. Tym różnił się od swego 
krewnego, dominikanina o. Jacka Woronieckiego, który uważał, że rozdział 
Kościoła od państwa jest rozwiązaniem dopuszczalnym. 

We wrześniu 1939 podczas oblężenia Warszawy przebywał w stolicy. Już 
u kresu oblężenia, 24 września, w dniu silnych nalotów niemieckich, odprawił 
mszę św. i wygłosił kazanie do około 800 żołnierzy w Palmiarni w Łazien-
kach. Sprawowanej przez niego Ofierze św. towarzyszyło silne bombardowa-
nie. Gdy na Rakowiecką skierowany był ostrzał artylerii niemieckiej, wspól-
nie z o. Alojzym Chrobakiem przeniósł trumnę św. Andrzeja Boboli na ul. 
Świętojańską do tamtejszego kościoła OO. Jezuitów. Po kapitulacji w dniach 
od 7 do 12 października był więziony na Pawiaku. Jego reakcje wobec prze-
słuchań gestapowskich miały charakter wprost legendarny. Po uwolnieniu, 
m. in. sprawował opiekę duchową nad rannymi żołnierzami w Szpitalu Ujaz-
dowskim w Warszawie. Przez długi czas w swojej celi zakonnej przecho-
wywał aparat radiowy, co przez Niemców było karane śmiercią. Pewnego 
dnia pochwycony przez Niemców w łapance i zatrzymany w poczekalni na 
poczcie, odsiedział godzinę spokojnie. Lecz nagle wstał i pilnującemu zatrzy-
manych strażnikowi po niemiecku powiedział: A cóż to znowu wyrabiacie? 
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To nie do zniesienia. Ja muszę wyjść, rozumiecie. Ja mam 64 lata! Odsunął 
wartownika i wyszedł na ulicę, unikając skutków łapanki. 

Od 2 X 1941 został rektorem i instruktorem trzeciej probacji (studium 
prawa i ascezy zakonnej) młodych zakonników w Otwocku. Był też wykła-
dowcą w prowadzonym przez jezuitów tajnym Seminarium Duchownym 
w Świdrze. W czasie okupacji nawiązał kontakty z jezuitami niemieckimi 
i informował Stolicę Apostolską o prześladowaniach Kościoła w Polsce. Roz-
taczał opiekę religijną nad Stronnictwem Narodowym, prowadząc rekolekcje 
i utrzymując stosunki pomiędzy SN i biskupami. Prowadził bardzo czynnie 
działalność charytatywną, uczestniczył w ratowaniu i ukrywaniu prześla-
dowanych osób narodowości żydowskiej. Dzieci żydowskie przechowywał 
w swoim własnym pokoju, jedno z takich zdarzeń opisał Tadeusz Pniewski. 
Gdy wybuchło powstanie w Warszawie, prowadził rekolekcje w Małopol-
sce. 3 sierpnia przyjechał na Dworzec Zachodni w Warszawie, ale nie został 
wpuszczony do miasta. Przebywał krótko w Guzowie, majątku Sobańskich, 
u Sióstr Niepokalanek w Szymanowie i wreszcie w Kielcach jako rezydent 
u bp. Czesława Kaczmarka. 

Po zakończeniu wojny jakiś czas głosił rekolekcje w Piotrkowie Trybu-
nalskim. 16 X 1945 został mianowany przełożonym rezydencji w Poznaniu. 
Rozwinął bardzo szeroką działalność duszpasterską i rekolekcyjną, tak iż 
nowy zwierzchnik archidiecezji poznańskiej, abp Walenty Dymek, nawał go 
�apostołem Poznania�. Kongregacja Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej 
obrała go ponownie delegatem na kongregację generalną w Rzymie, zwołaną 
na wrzesień 1946 dla obioru nowego generała zakonu. Z górą miesiąc był 
uczestnikiem tego zgromadzenia, rozważającego sytuację zakonu w nowych 
powojennych warunkach. Na jednym z posiedzeń wygłosił znakomitą mowę 
po łacinie, którą zapamiętali jego międzynarodowi zwierzchnicy zakonni. 
Kongregacja obrała o. Jeana Baptiste Janssensa generałem zakonu. Powrócił 
do kraju z początkiem listopada 1946. Przebywając w Poznaniu, podjął dość 
wyjątkowe dzieło prowadzenia misji ludowych, skierowanych do ogółu wier-
nych. W tym okresie był też bardzo aktywnym współpracownikiem �Prze-
wodnika Katolickiego�. 

Od 17 IX 1948 osiadł na stałe w Domu Pisarzy przy ul. Rakowieckiej 
w Warszawie. Zajmował się pisarstwem i tłumaczeniami dzieł wielkich pisa-
rzy ascetycznych (L. de Ponte, J. F. Lallemant, A. Poulain, M. J. Scheeben), 
które w części zostały wydane po jego śmierci. W jego opracowaniu ukazały 
się także Kartki z życia Heleny Korytkówny � siostry Marii Andrei Wizytki 
(Londyn 1970) Napisał nieopublikowaną dotąd książkę pod tytułem Matka 
Najświętszą w Ewangelii, która jest bardzo ładnie literacko ujętym, opartym 
na Ewangelii życiorysem Matki Bożej.. Wreszcie na polecenie przełożonych 
w 1958 spisał tekst pod nazwa �Wspomnienia z mego życia�, dający obraz 
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swych losów, tak bogatych w wydarzenia. Wszystkie te pozycje napisane są 
lekkim, prostym, ale ujmującym w swej wymowie artystycznej stylem. Do 
1953 współpracował regularnie z �Przeglądem Powszechnym�, a później 
z �Przewodnikiem Katolickim�. W latach 1951, 1953 i 1957 był jeszcze in-
struktorem trzeciej probacji. Jak wynikało z jego korespondencji z 1955, kry-
tycznie odnosił się do ruchu katolików postępowych, wśród których czynny 
był także wnuk jego brata. 

Regularnie odnotowywał ilość odprawionych w życiu swoim mszy św. 
i wygłoszonych kazań. Z uczynionych przez niego zapisków wiemy, że wy-
słuchał 69 557 spowiedzi, odprawił 21 331 mszy św., wygłosił 534 serie re-
kolekcji z 6888 naukami oraz 3143 kazania, egzorty i konferencje. Z naukami 
rekolekcyjnymi zapraszany był do najwyższych gremiów, na Jasną Górę dla 
księży biskupów, na KUL dla profesorów uniwersytetu, do Tyńca dla benedyk-
tynów. Po rekolekcjach w Łabuniach u Szeptyckich Eustachy Sapieha napisał 
o nim: (�) mówca pierwszorzędny, umysł głęboki, serce gorące, przemyślna 
głowa, doświadczenie życiowe ogromne, erudycja, zdaje mi się, niecodzienna. 
Był wysokiego wzrostu, z wiekiem nieco przychylony. Miał twarz pogodną, 
sposób bycia łagodny i przyciągający do siebie innych ludzi. Prowadził na 
ogromną skalę działalność apostolską. W okresie międzywojennym można go 
również uznać za najwybitniejszego pisarza kościelnego w Polsce. Cechowa-
ła go nadzwyczajna cnota posłuszeństwa zakonnego. Odwołanie go w 1936 
z Domu Pisarzy w Warszawie i pozbawienie wielu pełnionych funkcji na pew-
no odebrał z bólem, lecz podporządkował się bez słowa. Został superiorem 
domu zakonnego na Świętojańskiej i wkrótce wystrzelił jak Feniks z popiołów 
całą gamą ważkich dla opinii publicznej w kraju publikacji. 

Najpoważniejszą pozycją o. Jana Rostworowskiego, posiadającą charak-
ter pracy naukowej, jest dzieło Charakter i znaczenie biskupstwa w pierw-
szych dwóch wiekach dziejów Kościoła (Kraków 1925). Praca ta powstała 
z pobudek polemicznych wobec twierdzeń teologów protestanckich, którzy 
kwestionowali boskie pochodzenie urzędu biskupa. O. Rostworowski roz-
ważył ten temat na szerokim podłożu danych historycznych po to, by wyka-
zać, że przynajmniej trzy funkcje pasterskie biskupa, kapłana i diakona były 
już znane w najwcześniejszym okresie chrześcijaństwa. Do końca II wieku 
biskup był jedynym szafarzem sakramentów. Stąd też nawet małe skupiska 
wiejskie wyznawców chrześcijaństwa miały swoich biskupów. Stałe siedziby 
biskupów znajdowały się jedynie w Jerozolimie, Rzymie i Antiochii, a może 
nieco później również i w Aleksandrii. W pierwszym okresie apostolskim 
pozostałe biskupstwa miały charakter wędrowny. Biskup nawiedzał różne 
skupiska chrześcijan, powstające w miarę rozwoju akcji misyjnej. Dopiero 
po śmierci św. Jana zaczęli być mianowani biskupi posiadający stałe siedzi-
by. U schyłku trzeciego wieku w Kościele nastąpiła swoista rewolucja, która 
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doprowadziła do ograniczenia roli biskupów wiejskich i ściślejszego powią-
zania autorytetu biskupiego z tymi duchownymi, którzy mieli swe siedziby 
w miastach. Owo podwyższenie autorytetu biskupiego stworzyło miejsce dla 
wykształcenia się stanu kapłańskiego. Napisana przez o. Jana praca liczy 180 
stron i 140 stron przypisów, co świadczy o tym, jak bardzo autorowi chodziło 
o ścisłe udokumentowanie stawianych przez niego tez. Liczył, że zostanie mu 
zaliczona jako praca habilitacyjna, ale tak się nie stało. 

Większość pozostałych prac o. Rostworowskiego będzie również mia-
ła charakter apologetyczny bądź też ich wywód będzie miał charakter ka-
techetycznego wykładu prawd wiary. O. Jan nieustannie żywo reagował na 
wszystkie teorie, które mogłyby być niezgodne z obowiązującą wykładnią 
katolicyzmu, która dla niego ukształtowała się przede wszystkim na I Soborze 
Watykańskim. Już pierwsza jego poważniejsza praca z 1906 roku Z nowych 
kierunków myśli katolickiej zrodziła się z intencji podjęcia polemiki z prof. 
Marianem Zdziechowskim, autorem Pestis perniciesissima. O. Rostworow-
ski odnotował istniejący ówcześnie konflikt pomiędzy światem naukowym 
i Kościołem. Natomiast wystąpienie Zdziechowskiego zaliczył do nowych 
prób zaatakowania Kościoła z pozycji katolicyzmu liberalnego, który zalecał 
Kościołowi kierowanie się miłością, umożliwiającą pogodzenie się Kościoła 
ze światem. O. Jan akcentował podwójne przesłanki wiary. Pisał, że wiara 
zaś, jaka jest aktem rozumu, uznaniem za prawdę wszystkiego, co Bóg obja-
wił, tak musi być koniecznie aktem uczuciowym, czyli opartym na wzrusze-
niowych podstawach. Natomiast propozycje Zdziechowskiego oceniał kry-
tycznie, odwołując się do brewe Leona XIII skierowanego do kard. Jamesa 
Gibbonsa z 22 I 1899 r., piętnujące amerykanizm, którego założeniem było, 
aby dostosować się do ducha wieku, by pociągnąć zbłąkanych. Autor nato-
miast uznał, że zacieranie wykładu doktrynalnego wiary sprawiałoby, że teo-
logia musiałaby się dostosowywać do różnych kierunków odpowiadających 
różnym nastrojom umysłu. Co prawda nawiązał on do myśli, którą później 
oficjalnie sprecyzował papież Jan XXIII: Że osoby błądzących kochać należy, 
nawet wtedy gdy przewrotna wola oczy im na prawdę zamyka, że skutkiem 
tego nie wolno nigdy bez wyraźnych dowodów osoby przeciwnika czy. z mo-
ralnej czy z intelektualnej strony szarpać i potępiać� (s. 32). Niemniej jednak 
za istotne zadanie teologii uznawał tylko to, aby naświetlała ona prawdy, ja-
kie Kościół potwierdził już swoim moralnym autorytetem. O. Jan stał na sta-
nowisku Oboedientis fidei, Syllabusa i postanowień I Soboru Watykańskiego. 
Wówczas to m. in. filozofii chrześcijańskiej przypisywano tylko taką rolę, 
aby w zakresie własnej metodologii zdolna była dochodzić do prawd wiary 
zawartych w Objawieniu. Rostworowski odrzucał tezę Zdziechowskiego, że 
logikę można stosować tylko w naukach obejmujących zjawiska ilości. Nato-
miast teologia jako wiedza dotycząca zjawisk jakości może stosować ujęcia 
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odpowiadające rozmaitym nastrojom umysłów. Odrzucał również wyrażone 
przez Zdziechowskiego uznanie dla systemu etycznego Kanta i Lwa Tołstoja 
oraz akceptację liberalnego katolicyzmu. 

Swoje stanowisko apologetyczne o. Jan pogłębił w kolejnej pracy z tegoż 
roku zatytułowanej Liberalny katolicyzm. Dał tu pełen przegląd tendencji ka-
tolicyzmu liberalnego w Europie i w Stanach Zjednoczonych, którego główną 
tezą było: wolny Kościół w wolnym państwie. Przytoczył również postulaty 
wysuwane przez ten kierunek myślowy, ograniczając się do stwierdzenia, że 
płyną one z ducha przeciwnego Kościołowi. Postulaty te stawiają na czynniki 
naturalne i ludzkie, podczas gdy istotą Kościoła jest jego nadprzyrodzoność. 

W nurcie prac o charakterze pastoralno � katechetycznym autorstwa o. Jana 
znajduje się książeczka Obrazki z życia Zbawiciela, która zdobyła tak wielu 
czytelników i miała aż pięć wydań. Jest to przekład pracy jezuity o. Mauryce-
go Meschlera, uzupełniony własną inwencją autorską o. Rostworowskiego. Jej 
celem było przybliżenie � w formie nieco zbeletryzowanej � zdarzeń ewange-
licznych do świadomości szerokiego kręgu ludzi wierzących. 

Nieco zbliżony charakter miała praca z 1916 wydana w Krakowie zatytu-
łowana Rozmowy o Bogu. Zamiarem autorskim było dokonanie przystępnego 
wykładu prawd wiary. W jednym z rozdziałów o. Jan stawiał pytanie: gdzie 
Pan Bóg mieszka?�, podobne do tego, jakie postawił biskup anglikański 
John A. T. Robinson we współcześnie dobrze znanej książce Uczciwie wobec 
Boga. Robinson powiada, że Bóg jest w głębi, a o. Rostworowski, że świat 
jest cały w Bogu, a spotkać Go można tylko w ludzkim sercu. 

Bliższa nurtowi apologetycznemu była praca z 1923 Nacjonalizm, jego 
uprawnienia i etyczne granice. Autor wyszedł z założenia, że dawniejsza 
decydująca rola państwa zastąpiona została wolą narodów, które kształtują 
system władz. Choć nacjonalizm zalicza do popędów, lecz wyrażającą się 
w nim miłość do narodu ocenia pozytywnie, twierdząc, że państwo zawsze 
prowadzi walkę z Kościołem, a narody szukają w Kościele oparcia. Równo-
cześnie jednak zakreśla granice nacjonalizmowi, wskazując, że nie może on 
narodu uznawać jako dobro najwyższe, gdyż tym dobrem jest Bóg. Nie może 
podporządkowywać sobie dobra jednostki i rodziny i tworzyć odrębnej etyki, 
gdyż istnieje wspólna wszystkim etyka chrześcijańska. Nacjonalizm nie może 
przeciwstawiać się współpracy handlowej i kulturalnej czy naukowej między 
narodami. Nie może prowadzić do pogardzania innymi narodami i rasami, 
jak i nie może być podstawą imperialistycznych dążeń do podporządkowania 
silniejszemu narodowi innych słabszych. Autor krytycznie ocenił tendencje 
prozelityzmu narodowego narzucanego ludności żyjącej na kresach danego 
państwa, graniczących z innymi narodami. Ze swej obiektywnej oceny wyłą-
czył tylko naród żydowski, twierdząc, że w ramach jednego państwa narodo-
wego nie można dopuszczać do wytwarzania się dwóch ośrodków czynnego 
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nacjonalizmu. Niemniej podkreślił, że przyciąganie innych narodów do naro-
du większościowego winno odwoływać się do czynników duchowych, a nie 
wyrażać się w odmawianiu członkom mniejszości ich podstawowych praw 
obywatelskich. W rezultacie punkt patrzenia o. Rostworowskiego był wywa-
żony i mimo, że udzielał on poparcia nacjonalizmowi, to jednak narzucał mu 
tyle ograniczeń, że sprowadzał go właściwie do ram zdrowego patriotyzmu. 
O. Rostworowski z referatem na temat granic etycznych nacjonalizmu wystą-
pił już w 1923 na zebraniu inaugurującym pracę � �Odrodzenia� w Krakowie. 
Później referat ten stał się materiałem szkoleniowym członków SKMA �Od-
rodzenie�. O. Jan wyraźnie potępiał hitleryzm. Dowodem na to jest recenzja 
książki Michała Howorki Walka o Wielką Polskę, której autor prezentował 
się jako polski hitlerowiec. O. Rostworowski uważał, że polscy hitlerowcy 
tym różnią się od niemieckich, że swym poglądom chcą nadać piętno katoli-
ckie. Niemniej w swej recenzji napisał, że Howorka chciałby być katolikiem, 
lecz nim nie jest, bo cierpi na te same braki ideowe, które z autentycznego 
hitleryzmu robią rzeczywistą herezję, jeżeli nie rodzaj pogaństwa (�Przegląd 
Powszechny�, 1934, t. 201, s. 479�480). 

Pisarstwem swoim wnosił wiele szacunku dla instytucji rodziny. Jakkol-
wiek rodzinie przypisywał genezę naturalną � związku dwóch istot ludzkich, 
to jednak ze związku tego wyprowadzał godne uwagi wątki i rozmyślania. 
Wskazywał, że w tym związku dwóch istot kształtuje się powaga ojcostwa, 
rodzi się słodycz, jaką daje macierzyństwo, wdzięczność dzieci za otrzymane 
życie oraz wiązadło braterstwa. Małżeństwo, uczynione przez Boga sakra-
mentem, staje się miejscem napływu łaski Bożej. W zamian Bóg oczekuje 
od rodziny by dała człowiekowi �zdrowe ciało� i poprzez święte prawo wy-
chowania � �wysoką kulturę duchową�. Każda z tych myśli godna jest zasta-
nowienia, gdyż współcześnie ich treść została po części zatarta. Wystarczy 
wskazać, jak dalece z kręgu pojęć o rodzinie została wyeliminowana rola 
braterstwa czy więź siostrzana. 

Nie zawsze jednak poglądy o. Rostworowskiego były równie wyważone. 
Mniej pochlebne opinie nasuwają się przy ocenie książki, a właściwie ma-
łej broszurki zatytułowanej Najważniejsze postulaty katolickie w dzisiejszej 
Polsce, wydanej przez Instytut Akcji Katolickiej w Płocku w 1936. O. Ro-
stworowski, uznając wartość tradycji polskich, stoi na stanowisku słuszności 
pojęcia Polak � katolik. I na tym tle stawia szereg postulatów: 
1.  Zmiany postanowienia konstytucyjnego, które uznaje katolicyzm za zaj-

mujący �miedzy równouprawnionymi wyznaniami miejsce naczelne�. O. 
Jan uznaje, że takie ujęcie równa religię prawdziwą z nieprawdziwymi 
i to właśnie winno być odrzucone. 

2.  Domaga się ustawy małżeńskiej opartej wyłącznie o prawo kościelne. 

Rostworowski-Monografia tom2.ind385   385Rostworowski-Monografia tom2.ind385   385 2013-03-20   15:06:372013-03-20   15:06:37



~ 386 ~

3.  Domaga się wyłącznie wyznaniowej szkoły katolickiej, a nie międzywy-
znaniowej. 

4.  Domaga się dopuszczenia do funkcji wychowawczych wyłącznie ludzi 
przychylnych katolicyzmowi. 

5.  Postuluje, w imię zniesienia nędzy społecznej, szczególnie na wsi, wpro-
wadzenie ustroju korporacyjnego na wzór Włoch, Niemiec, Austrii, Por-
tugalii, zgodnie z encykliką Quadragesimo Anno. 

6.  Postuluje ograniczenie wciskania się obcego, niechrześcijańskiego ple-
mienia w kulturę polską. 
Ta syntetyczna w swej treści broszurka daje obraz poglądów o. Jana, któ-

rym hołdował w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, re-
prezentując pogląd, który z dzisiejszej perspektywy nazwalibyśmy swoistym 
typem integryzmu katolickiego. 

Gdy przyszedł czas, że Polską rządził Urząd Bezpieczeństwa, sylwetka 
polityczna o. Jana została naturalnie odnotowana.. Uznano go za wroga Pol-
ski Ludowej nr 1 wśród jezuitów. Napisano o nim: Nie godzi się z żadnymi 
przemianami, jakie zaszły w kraju, zdecydowany wróg komunizmu, prowa-
dzący z nim nieustępliwą walkę. � 

Mimo tej groźniej w swej wymowie oceny, o. Jan w latach powojennych 
okazał wprost niesamowitą żywotność twórczą. Mając już 75 lat wygłaszał 
rekolekcje, m. in. do kleryków w seminarium w Nysie. Ale przede wszystkim 
publikował w wielu pismach: we �Współczesnej Ambonie�, w �Wiadomoś-
ciach Duszpasterskich�, w �Homo Dei�, a numery �Przeglądu Powszechne-
go� z lat 1947�1953 są wprost wypełnione jego artykułami i recenzjami. Jego 
publicystyka z tego czasu ma charakter medytacyjno � religijny, lecz podej-
muje też te zagadnienia wiary, które były atakowane z pozycji ówczesnej pro-
pagandy marksistowskiej. Ponadto o. Jan w dziale �Przeglądu Powszechnego� 
zatytułowanym Przegląd piśmiennictwa dawał przekaz ogromnej ilości infor-
macji o ukazujących się książkach, których lektura może podtrzymać katoli-
ckie spojrzenie na świat. Praca jego w tym zakresie była wprost gigantyczna. 

Po okresie milczenia spowodowanego likwidacją pism katolickich, po-
nownie żywotność o. Jana ujawnia się z ogromną siłą na łamach �Przewod-
nika Katolickiego� � myślimy tu o roku 1957. Ten wielki propagator wiary 
teraz ujawnia umiejętności w publikowaniu pozycji prostych, dostosowanych 
do poziomu percepcji ogółu społeczeństwa. Choć jednocześnie niektóre ar-
tykuły zamieszczone w tym piśmie swym jasnym wywodem prawd teolo-
gicznych mogą konkurować z publikacjami najwyższego rzędu. Do takich 
na pewno należy jego świetny artykuł pt. Tajemnica krzyża, który na łamach 
�Przewodnika� znalazł się już po śmierci Autora. Rozważania nad �tajemnicą 
krzyża� były dla o. Jana także w jakimś stopniu przygotowaniem do włas-
nej śmierci, której, będąc już zaawansowany wiekiem, mógł się spodziewać. 
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Wywód we wspomnianym artykule jest przewodem myślowym logicznym, 
jasnym i osadzonym na podłożu głębokiej refleksji teologicznej. O. Rostwo-
rowski m. in. pisał: Bóg chciał tą męką Syna rodzaj ludzki odkupić, to znaczy 
cierpienie Chrystusa obrócić na spłatę wszystkich długów naszych grzechami 
zaciągniętych. Krzyż na Kalwarii ma być z woli Bożej przedziwnym źród-
łem i znakiem przebaczenia. Kto z wiarą i szczerym żalem pod ten Krzyż się 
schroni, ten, chociażby był największym grzesznikiem, będzie bezpieczny, bo 
jak mówi Apostoł: �Nie ma żadnego potępienia tym, którzy są w Chrystusie 
Jezusie� (Rz. 8, 1). 

W naszym archiwum zachowała się też, wśród innych, kartka napisana 
przez o. Jana jego ślicznym, czytelnym pismem do mojej matki, Zofii Ro-
stworowskiej, dz 22 X 1956. Pisał w niej: U mnie wszystko znośnie, tylko ta 
jedna bieda, że 81 rok zaczynam. Głowa już słabnie i krzyże bolą. Zapominam 
nazwiska i fizjonomie. I dalej: I ten krzyż trzeba dźwigać aż go Bóg zdejmie 
z ramion w ostatniej chwili. Bardzo dużo dobroci ludzkiej doznałem w dzień 
imienin. Trudno powiedzieć ile doznaje się w zakonie nieudanej a niezasłu-
żonej miłości. 

Na pewno radosnym zdarzeniem w ostatnich latach życia o. Jana był ob-
chód jego 50 � lecia uroczystej profesji zakonnej, zorganizowany w stycz-
niu 1962 przez Ojców Jezuitów na Rakowieckiej. Podczas uroczystości tej 
przemawiał rektor tego domu zakonnego, o. Leon Mońko, który wskazał na 
pracowitość i uduchowienie o. Jana i mianował go wzorem cnót zakonnych, 
gorliwości i głębokiej pobożności osobistej. Inni ojcowie jezuici odczytali 
fragmenty z książek i artykułów o. Jana. Uroczystość zgromadziła też garstkę 
członków Rodziny. Serdeczne wyrazy składali o. Janowi Jaś Rostworowski 
�Pomidor�, jego syn Nik, córka Kita z mężem i synem, Hanka. żona Andrze-
ja, o. Tomasz SJ, Heniś, Staszek oraz Władek Dembiński, mąż Nini z Ro-
stworowskich. 

Ale nadchodził kres życia tego wybitnego kapłana. Jedna z kuzynek, 
Mala Rostworowska, tak pisała o ostatnich jego chwilach: Ojciec Jan jesz-
cze w dzień śmierci pracował. W południe był ze wszystkimi na modlitwie 
w kaplicy domowej i śpiewał kolędy. Tegoż dnia wieczorem był Ojciec Jan ze 
wszystkimi na kolacji w refektarzu. Potem, gdy był już w swojej celi, około 
dziewiątej usłyszano wołanie. Z początku myśleli Ojcowie, że to ktoś woła 
z ulicy, okazało się jednak, że to Ojciec Jan wołał, nawet wyszedł ku drzwiom, 
trzymając się za serce i mówił, że bardzo cierpi: Módlcie się najdrożsi, bar-
dzo cierpię, Jezu ufam Tobie. � Posłano po Ojca Duchownego, by nałożył 
Oleje Święte. Ojciec Jan powiedział, że jeszcze czas, ale gdy staruszek, O. 
Wilkowski, widząc, że jest źle, zaczął nakładać Oleje, prosił, aby go położono 
na poduszkach. To mu ulżyło, zaczął spokojniej oddychać, ale oddech był już 
coraz słabszy, aż ustał. 
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Było to 13 I 1963 o godz. 21. 00 w domu Ojców Jezuitów przy Rako-
wieckiej w Warszawie. Tak, jak pisał: Pan zdjął z jego ramion ciążący już 
mu krzyż życia. O. Tomasz Rostworowski SJ donosił w liście swemu bratu: 
Po śmierci ciało w sposób zdumiewający się wyprostowało, nie było trudno-
ści w złożeniu go do trumny. Fotografia, którą załączam, jeszcze nie oddaje 
owego uśmiechu, który pozostał na twarzy zmarłego. A inna osoba odnoto-
wała, że: Wystawiony był na widok publiczny w trumnie w hollu u wejścia do 
kaplicy. Ludzie się modlili, ocierali różańce i obrazki o jego szaty liturgicz-
ne, w które był przyodziany. Pięknie wyglądał, spokojnie spał. Jego w latach 
ostatnich skrzywiona od starości postać, wyprostowała się, ręce splecione, 
były pięknym symbolem tego męża modlitwy, jakim był przez całe życie. 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostało 16 stycznia w kaplicy św. An-
drzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. Mszę św. celebrował i później kondukt 
pogrzebowy z udziałem około stu księży prowadził sekretarz Episkopatu Pol-
ski ks. bp Zygmunt Choromański, w asyście ks. bp. Bronisława Dąbrowskie-
go, sufragana warszawskiego. Kazaniem żegnał go o. prof. Edward Bulanda 
SJ, który zmarłego nazwał mężem nieustającej modlitwy, mężem nieustającej 
pracy i mężem wiary � � dla niego życie nadprzyrodzone, życie wieczne było 
jakby za ścianą drugiego pokoju, było czymś zupełnie konkretnym � tak żywa 
była jego wiara � mówił. Przypomniał, że zmarły był promotorem kanoniza-
cji św. Andrzeja Boboli. Dziś � mówił o. Bulanda � obie te trumny spotkały 
się razem u stóp ołtarza, a pewnie oni obaj spotkali się dziś u stóp Chrystusa 
Pana, w chwale wieczystej. 

Ojciec Jan został pochowany w grobowcu zakonnym Ojców Jezuitów na 
Powązkach. Odszedł kapłan wielkiej miary. Przeminęło 68 lat jego powoła-
nia zakonnego i 60 lat kapłaństwa. W ciągu tych długich lat o. Jan odznaczył 
się wyjątkową wprost pracowitością, wiedzą, znajomością Pisma św., które 
w znacznej części znał na pamięć, skromnością, odwagą i skutecznością po-
dejmowanych działań. Objawiał też niezachwianą wolę w niesieniu pomocy 
tym, którzy jej potrzebowali. Na te cechy zwracał uwagę w swym liście do 
Marii Claire Rostwoorwskiej o Piotr. benedyktyn, pisząc: O. Jan prosił Boga 
o dar modlitwy i dar ten w wysokim stopniu otrzymał. Codziennie o godz. 4 
rano szedł się modlić (�) W ostatnich latach robił wrażenie człowieka prze-
mienionego przez łaskę. Cechowała go przede wszystkim dobroć i miłosier-
dzie, czerpane z ciągłej bliskości z Chrystusem. Taka śmierć i taki pogrzeb nie 
pozostawiają żadnego smutnego wrażenia: to jakby pieczęć Boża ostatecznie 
wykończająca Boże dzieło w tym pięknym życiu. �. 

Był duchownym, nie założył własnej rodziny, ale przez bliskich krew-
nych był serdecznie żegnany. Po mszy św., a jeszcze przed pogrzebem, w roz-
mównicy zebrali się oni pod wodzą o. Tomasza Rostworowskiego. W tej gro-
madce byli: Jan Rostworowski, bratanek zmarłego, jego siostra Maria, jego 
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dwaj synowie Nik i Marek oraz córka Kita Morawska. Kazanie miał głosić 
nieco dalszy krewny o. Piotr Rostworowski OSB, ale przyjechał nie ze swej 
winy z pięciogodzinnym opóźnieniem. Był brat o. Piotra Heniś Rostworow-
ski i Matyś (Emanuel) z Krakowa oraz Władek Dembiński, mąż Nini Ro-
stworowskiej z Milejowa, Iza Plater i jej siostra Krystyna Radziwiłłowa, Ste-
nia Moszyńska, o. Jan Popiel i Zosia Popiel, siostra ks. Marcina z Kurozwęk. 
O. Tomasz zapisał: O. Jaś Popiel nie znał ani Jasia, ani Marysi, ani Nika, 
swoich cioteczno � ciotecznych kuzynów, a większość zaś obecnych nie zna-
ła Matysia. Tak to nad grobem jednego z założycieli Związku Rodzinnego, 
starca jezuity, spotykali się bliscy krewni, świadcząc wobec niego swą więź 
rodzinną. 

Bibliografia: A. książki, broszury, rozprawy: Z nowych kierunków myśli katolic-
kiej. (Na tle broszury prof. M. Zdziechowskiego, Pestis perniciosissima), Kraków 
1905; Liberalny katolicyzm, Kraków 1906; Uchwała świętej Kongregacji Soboru 
Trydenckiego o codziennej Komunii świętej, Kraków 1906; Przemowa wygłoszona 
na dzień obłóczyn siostry Joanny Maryi od Serca Jezusowego, Kraków 1908; O śp. 
Leonie Mańkowskim, sodalisie Maryi, profesorze Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 1909; Ustawy zasadnicze Kongregacji Maryańskiej dla użytku Sodalicyi 
polskich. Wydanie próbne przeznaczone do cenzury i dyskusji, Kraków [1910]; Szki-
ce o modernizmie, Kraków 1911; O potrzebie poparcia katolickiego piśmiennictwa. 
Referat wygłoszony na zebraniu Towarzystwa im. Piotra Skargi. Nakł. krakowskie-
go Koła Tow. Skargi, Kraków 1911; Mowa na uroczystość obłóczyn i I komunii 
dwóch sióstr [Zofii i Felicji Gunthner] dnia 23 maja 1912 r. w kaplicy Najśw. Serca 
Jezusowego w Zbylitowskiej Górze, Kraków 1912; Klerykalizm, Chyrów 1914; Po-
święcenie się rodzin Sercu Jezusowemu z dodatkiem modlitw, Kraków [1916], dalsze 
wydania [1919], 1921, 1925, 1931, 1936, [1937], [1946], 1948; Rozmowy o Bogu, 
Kraków 1916; Obrazki z życia Zbawiciela, Kijów 1916, dalsze wydania 1918, 1923, 
1929, 1947; Prawda o Bogu, Kraków 1916; Trójca Przenajświętsza, Kraków 1916; 
Bóg wobec stworzeń, Kraków 1916; Kilka pytań i odpowiedzi w ważnej sprawie, 
Kraków 1919; Na zbliżające się wybory. Ważne wskazówki dla każdego Polaka-ka-
tolika oraz wyjaśnienia nowej ordynacji wyborczej, Kraków 1919; O szkole świe-
ckiej, Kraków 1919; O bolszewizmie i anarchii; O klerykalizmie, [w:] Szkice kazań 
i przemówień na chwilę obecną, z. 2, Kraków 1919; Nieomylny nauczyciel wiary. Na 
uczczenie pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia o nieomylności papieskiej, Kraków 
1920; Szkic drugi. O stosunku Kościoła do państwa, Kraków ok. 1920; Sekretarka 
Bożego Serca. Myśli i modlitwy siostry Benigny Konsolaty Ferrero z Zakonu Nawie-
dzenia Najświętszej Panny, Kraków 1921; De Verbo Incarnato (traktat dogmatycz-
ny) 1921 � spalił go, nie uzyskując aprobaty jednego z cenzorów; Marja w pieśni, 
Kraków 1921; Nacjonalizm, jego uprawnienia i etyczne granice, Kraków 1923, nakł. 
�Przeglądu Powszechnego�; Przewodnik Sodalicji Mariańskich złączonych kano-
nicznie z archidiecezją rzymską zwaną Prima Primaria, Kraków 1925, dalsze wyda-
nia 1927, 1946; Rodzina w zamiarach Opatrzności. Referat wygłoszony na Zjeździe 
katolickim w Warszawie w czasie obchodu 200 � letniej rocznicy kanonizacji św. 
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Stanisława Kostki, Warszawa 1926; Charakter i znaczenie biskupstwa w pierwszych 
dwóch wiekach dziejów Kościoła. Przyczynek do badań nad początkiem episkopatu, 
Kraków [1926]; Chrystus a rodzina. (Mowa wygłoszona na Zjeździe delegatów or-
ganizacji katolickich archidiecezji krakowskiej), Kraków 1927; O męczeńskim Mek-
syku. Garść faktów i myśli, Kraków 1928; Pamiątka jubileuszu kapłańskiego Jego 
Świątobliwości Ojca świętego Piusa XI. Skreślona przez X. J. K., Płock 1929; 
O szkołę �świecką�, Kraków 1933; Ś. p. Hrabia Michał Sobański. Wspomnienie 
pośmiertne � skreślił., Kraków 1934; Obrazki iz Żizni Spasitel�a. S. dozv. vysoko-
prepad. autora preleż. iz pol�s na jazyk podkarp. � ruskij Dionizij Zubickij, V. Svjtom 
1934; Obrazki ze Zivota Bożskeho Spasitela. S povolenim veledustojneho autora 
prelozila Hedvika Vavrova r. S. C. J., Praha 1934; Śp. hrabia Michał Sobański. 
Wspomnienia pośmiertne, Kraków [1935]; Istota małżeństwa w pojęciu katolickim. 
(referat w czasie Katolickiego Studium o Rodzinie 1935, Biblioteka Akcji Katoli-
ckiej Nr 19, Poznań 1935; Toż [w:] Rodzina. Pamiętnik I Katolickego Studium o Ro-
dzinie w Poznaniu w dniach 2 � 6 września 1935, Poznań 1936; Najważniejsze po-
stulaty katolickie w dzisiejszej Polsce (Odczyt wygłoszony w Akademii Skargowskiej 
w Płocku w dniu 25 października 1936 r.), Nakł. Diecezjalny Instytut Akcji Katoli-
ckiej w Płocku, Płock 1936; 1688�1938 Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w Warszawie, Warszawa 1937, s. 7�9 � przedmowa; Hierar-
chia, jej źródła i znaczenie w życiu Kościoła (referat), Biblioteka Akcji Katolickiej 
Nr 97, Poznań 1938; Święty Andrzej Bobola � Tow. Jez. męczennik. Współautor ks. 
W. Rejowicz, Warszawa 1938; Pod Twoja obronę. Trzy kazania przygotowujące 
ofiarowanie parafii Matce Najświętszej i Jej Niepokalanemu Sercu, Poznań 1946; 
Ako Pan Boh zije? (z polstiny prel. Frantisek Chmel SJ, Vyd. Posol. B. S. J., Trnava 
1946; Co Pan Boh robi (z polstiny prel. Frantisek Chmel SJ), Trnawa 1946; Pravda 
o Panu Bohu (z polstiny prel. Frantisek Chmel SJ), Trnava 1946; Pius XII papież. 
Przemówienie papieża Piusa XII do uczestników XXIX Kongr. Gen. Tow. Jez. 20 
września 1946, Warszawa 1946 (opr.); Przewodnik sodalicji mariańskich złączonych 
kanonicznie z archidiecezją rzymską, Warszawa 1946; Poświęcenie rodzin Sercu 
Zbawiciela, Kraków 1946; Pod Twoją obronę, Poznań 1948; Droga rozwoju wielkiej 
duszy. Kilka myśli o genezie wewnętrznej św. Ignacego Loyoli, Warszawa 1949; Ka-
płan a głowa Kościoła, odb. z �Homo Dei�, Warszawa b. r. w., Wspomnienia z mego 
życia, Warszawa 1958, s. 65, mps; Kartki z życia Heleny Korytkówny � siostry Marii 
Andrei wizytki, Londyn 1970; Wspomnienia z mego życia. Mój pobyt na zesłaniu 
w Rosji, �Przegląd Powszechny� 2004, nr 1 s. 111�122; Rzecz o mocnym przekona-
niu wiary, jego naturze i owocach, mps, Biblioteka OO. Jeziutów w Warszawie; Na 
trzechsetlecie męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli. Nowenna kazań, Warszawa 
1957, mps powielany; Obrazki z życia Marii, Warszawa 1957, mps powielany, 
Obrazki z życia pierwotnego Kościoła, Warszawa 1957 mps powielany; Obrazki 
z życia Zbawiciela, t. 2, Chrystus w dziejach swojego Kościoła, Warszawa, mps; 
B. Artykuły i recenzje: Kongres filozoficzny w Paryżu, �Przegląd Powszechny� 
(dalej � �Prz. Powsz.�) 1900 t. 68, s. 465�473; Żywot wielebnej Matki Teresy od 
Pana Jezusa Marchockiej, karmelitanki bosej, Kraków 1901, (rec.), �Prz. Powsz.� 
1901 t. 72; I. Radziszewski, Odrodzenie filozofii scholastycznej, Warszawa 1901, 
(rec.), �Prz. Powsz.� 1902, t. 74; Delitzscha�Babel und Bibel�, � Prz. Powsz.� 1903, 
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t. 78; L. Laberthonniere, Essais de philosophie religieuse, Paris 1903, (rec.), �Prz. 
Powsz.� 1905, t. 86; M. I. L. Farine, Der sacramentale Charakter, Freiburg 1904, 
(rec.), �Prz. Powsz.� 1905, t. 87; Z nowych kierunków myśli katolickiej, �Prz. Powsz. 
1905, t. 85, s. 313�330; J. Ciemniewski, O akcie wiary ze stanowiska nowożytnej 
psychologii (P. 1907) (rec.), �Prz. Powsz.� 1907, t. 95;Dwie filozofie, �Prz. Powsz.� 
1908, t. 97, s. 321�343; Probostwo, dwór, szkoła, �Sodalis Marianus� (dalej � �Sod. 
Mar.�) 1908 nr 7, s. 214�218; Choroby Kongregacji, �Sod. Mar.� 1908, nr 7, 
s. 254�258; A. Gerstmann, Zagadnienia katechetyczne i homiletyczne u św. Augusty-
na (Lw. 1908) (rec.): A. Durand, L�enfance de Jesus � Christ d�apres les evangiles 
canoniques (Paris 1908) (rec.), [w:] �Prz. Powsz.� 1908, t. 98; Objawienie i dogmat 
w teologii katolickiej a w teologii modernizmu; M. Jugie, Histoire du Canon de 
l�ancien testament dans l�Eglise greque et L�Eglise russe (Paris 1909) (rec.) �Prz. 
Powsz.� 1909, t. 102; Śp. Leon Mańkowski; Od Redakcji; Z chorób sodalicyjnych. 
II Ostygnięcie w miłości Najśw. Panny; Zasadnicze ustawy Kongregacji Mariańskiej 
w systematycznym opracowaniu; Towarzystwo im. Piotra Skargi; Czym może się 
stać Kongregacja Mariańska? Kilka dat statystycznych o barcelońskiej kongregacji 
młodzieży szkół wyższych; Z chorób sodalicyjnych. II. Brak korzeni; Kilka myśli 
o kongregacjach wiejskich, [w:] �Sod. Mar.� 1909, R 8; Ewolucja dogmatu w mo-
dernizmie, �Prz. Powsz.� 1910, t. 105; Ważne odkrycie na polu starochrześcijańskiej 
literatury, �Prz. Powsz.� 1910, t. 106; Walka z pornografią; Z chorób sodalicyjnych. 
IV. Brak ducha solidarności społecznej; Kilka niebezpieczeństw, [w:] �Sod. Mar.� 
1910, R. 9; Moje przekonania; Czy poza Kościołem katolickim możliwe jest zbawie-
nie; Co to jest klerykalizm?; Pogląd na stan obecny Sodalicji Mariańskich w Galicji 
i na warunki ich rozwoju w przyszłości, [w:] �Sod. Mar.� 1911, R. 10; Obrazki z ży-
cia i męki Zbawiciela, tyg. �Lud Boży�, Kijów 1916; U grobu bł. Andrzeja Boboli, 
�Nasze Wiadomości� 1916�1920, t. 5; Samookreślenie narodów w świetle filozofii 
chrześcijańskiej, �Prz. Powsz.� 1918 t. 139/40 i 1919 t. 141/42; Do kwestii Sodalicji 
Mariańskiej w szkołach średnich, �Sod. Mar.� 1918 R. 17; Dokoła kwestii rolnej w Pol-
sce, �Prz. Powsz.� 1919, t. 141/42, s. 247�268; Kwestia agrarna w Polsce, �Głos 
Narodu� 1919, nr 115; Od Redakcji, �Sod. Mar.� 1920, R. 19; Społeczna rola zie-
mian, �Prz. Powsz.� 1921, t. 151/152; Z opowiadań ojca Matheo. Zwycięstwo miło-
ści, [w:] Kalendarz Apostolstwa Modlitwy na rok 1921, Kraków 1921; Do wszyst-
kich Sodalicji w Polsce; Cień Najwyższego. O św. Józefie, [w:] �Sod. Mar.� 1921, 
R. 20; Skąd pochodzi dzisiejsza trudności aktu wiary, s. 3�13, Katolik wobec spiry-
tyzmu, s. 20 � 27; Amerykańskie chrześcijaństwo, s. 34�46, Zły duch i jego rola 
w planie opatrzności Bożej, s. 65 � 74; Dogmat kary wiecznej w świetle rozumu 
i analogii wiary, s. 169 � 176, [w:] �Wiara i Życie� 1921; Dogmat kary wieczystej 
w świetle rozumu i analogii wiary, s. 13�25, Tajemnica papiestwa, s. 35�47, Etyka 
katolicka, jej podstawy i linie wytyczne, s. 65�87 i 113�118, Religia a Kościół, 
s. 162�176, [w:] �Wiara i Życie� 1922, R. 2; Pamięci Benedykta XV; O społeczne 
obowiązki ziemian; W trzechsetną rocznicę wielkiej kanonizacji; Z kongresu eucha-
rystycznego w Rzymie wrażenia i myśli, R. Guenon, Le theosophisme, histoire d�une 
pseudoreligion, Paris 1921 (rec.); P. Bureau, L�indisciplinedes moeurs. (Paris 1921) 
(rec.), [w:] �Prz. Powsz.� 1922, t. 153/154; Apostolstwo modlitwy, jego istota i zna-
czenie, �Wiadomości Diecezji Podlaskiej� 1922, R. 4; Koloseum 28 maja 1922, 
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�Kwartalnik Chyrowski� 1922, R. 30; Religia a Kościół, s. 12�24 i 83�96, Przyjem-
ność i powinność, s. 161�173, [w:] �Wiara i Życie� R. 3/1923; J. Kucharzewski, Od 
białego do czerwonego caratu t. 1 Warszawa 1923, �Prz. Powsz.� 1923, t. 160 (rec.); 
Sodalicja jako narzędzie do wytwarzania elity katolickiej, � Sod. Mar.� 1923 R. 22; 
Przyszły sobór powszechny, s. 3�16; M. Gorce, Saint Vincent Ferrier, Paris 1924, 
s. 76�77 (rec.); L.C. Fillion, Vie de N. S. Jesus-Christ, Paris 1922; A. Reatz, Jezus 
Christus, sein Leben und sein Werk, Freiburg 1924; J. Klug, Der Helland der Welt 
Paderborn 1923, s. 259�262 (rec.), [w:] �Prz. Powsz.� 1924, t. 163; U granic wolno-
ści ludzkiej i wszechmocy Bożej, s. 11�21 i 42�65, Kiedy, w jakiej mierze wolno li-
czyć na nadprzyrodzoną pomoc Bożą, s. 78�97 � artykuły, [w:] �Wiara i Życie� 
R. 1924; O wydziale teologii ewangelickiej na uniwersytecie warszawskim uwag 
kilka, s. 3�13; Św. Piotr Kanizy. Istota jego wielkości, s. 129�142; J. Kucharzewski, 
Od białego caratu do czerwonego t. 2, Warszawa 1925, s. 143�144 (rec.) w �Prz. 
Powsz.� 1925, t. 167 i 168; Potrzeby i niedomagania Sodalicji Inteligencji Miejskiej 
w Polsce, �Sod. Mar.� 1925 R. 24; Śp. Kazimierz Morawski jako katolik, �Wiara i Ży-
cie� 1925 R. 5; Św. Franciszek z Asyżu i jego rola w rozwoju religijnym świata, s. 3 
�15; Pierwszy jezuita w chwale błogosławionych. Z dziejów beatyfikacji św. Stani-
sława Kostki, s. 129�140; C. Bogdański, Organizacja i działalność III zakonu św. 
Franciszka (Kr. 1926), s. 101�102 (rec.); C. Frank, Philosophia naturalis in usum 
scholarum, Freiburg 1926, s. 102�103 (rec.); W. Sierp, Ein Apostel des inneren Le-
bens, P. Wilhelm Eberschweiler, Freiburg 1926, s. 103�104 (rec.); M. Sobański, Od-
rodzenie narodu przez wiarę i miłość, Kraków 1926, s. 232�234 (rec.); O. Prohasz-
ka, Rozmyślanie o Ewangelii, Kraków. 1926, s. 234�236 (rec.); Pisma Ojców 
Kościoła w polskim tłumaczeniu, Poznań 1924�1926, s. 355�358 (rec.) [w:] �Prz. 
Powsz.� 1926, t. 172; Słowo wstępne, �Dwór Marji� 1926, R. 1; Anielska uczta, 
�Wiara i Życie� 1926, R. 6; K. Eschweiler, Die zwei Wede der neueren Theologie, 
Ausburg 1926, (rec.), �Przegląd Teologiczny� 1927 R. 8; M. D�Herbigny, Paques 
1926 en Russie, Paris, s. 103�104 (rec.); Sprawy Kościoła, s. 112�120, 254�263, 
385�392; s. 225�239; E. Hugon, Zasady filozofii i dwadzieścia cztery tezy tomistycz-
ne (P. 1926), s. 239�240 (rec.); J. Winkowski, Praktyczny podręcznik duszpasterstwa 
w szkole średniej, Zakopane 1927, s. 243�245; W. Wicher, Ks. Szymon Stanisław 
Makowski, teolog moralista polski XVII w., Kielce 1926; O kanonizację bł. Andrzeja 
Boboli, s. 273�278, [w:] �Prz. Powsz.� 1927, t. 173; W sprawie 24 tez tomistycznych 
ks. prof. Żychlińskiego kilka słów odpowiedzi, �Ateneum Kapłańskie� 1927, t. 20; 
Konferencja pacyfistów katolickich w Warszawie, �Prz. Powsz.� 1927, t. 174; W spra-
wie wielkiego dziejowego problemu. Kilka uwag na temat stosunków polsko-niemie-
ckich, �Prz. Powsz.� 1927, t. 175; O przyszłość polskich rodzin, s. 3�5; Dzieło misyj-
ne w Sodalicjach Pań Wiejskich, s. 9�10, [w:] �Dwór Marji� 1927/1929, R. 3; 
Upadek rodziny drogą do upadku społeczeństwa, [w:] Akcja Katolicka. Zbiór kazań, 
Poznań 1928; Kazania wygłoszone w katedrze poznańskiej podczas dziękczynnego 
nabożeństwa kongresowego, [w:] Księga Pamiątkowa Międzynarodowego Akademi-
ckiego Kongresu Maryjnego, Poznań 1928; Pod opieką bł. Andrzeja Boboli. Mój 
powrót z wojennego wygnania, s. 49�63, O popieraniu naszych wydawnictw przez 
ojców przełożonych domów naszych, s. 176�185, [w:] �Nasze Wiadomości� 1928�
1931, t. 9; Piękno ideałów rycerskich a dążenia katolickiego pacyfizmu, s. 3�16; 
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Odpowiedź na uwagi ks. Franciszka Mirka w sprawie recenzji o �Elementach spo-
łecznych parafii rzymsko-katolickiej�, s. 253, �Prz. Powsz.� 1928, t. 180; Przeciw-
działanie niemoralności w modzie, widowiskach i druku, [w:] Pamiętnik kursu dusz-
pasterskiego urządzonego w Krakowie w dniach od 5 do 9 listopada 1928, Kraków 
1929; O co chodzi?, [w:] Brońmy się, Chyrów 1929; Znaki czasu, s. 3�12, O wycho-
waniu do czystego życia, s. 35�47, Rekolekcje sodalicyjne, ich znaczenie i właściwy 
charakter, s. 67�78, Sodalicja Mariańska w seminariach duchownych, s. 90�98, 
[w:] �Moderator� 1929, R. 1; Katolicka porozumiewawcza konferencja polskich 
i niemieckich pacyfistów w Berlinie, �Prz. Powsz.� 1929, t. 182; W. L. Jaworski, 
Notatki, Kraków 1929, �Prz. Powsz. 1929, t. 183; L. Ponnelle, L. Bordet, Saint Phi-
lippe Neri et la Societe Ropmaine de son temps, Paris 1929, s. 90�92 (rec.); E. Jeło-
wicki, Studia nad amerykanizm,. I. Izaak Hecker i jego doktryna, Lwów 1929, 
s. 239 (rec.); Apostoł czci Bożego Serca, s. 267�280, �Prz. Powsz.� 1929, t. 184; 
Dobra książka a życie religijne jednostek i rodzin, �Wiara i Życie� 1929, R, 9; Prze-
mowa sodalicyjna jako szkoła nowego kaznodziejstwa, s. 119�132, Czy da się pomy-
śleć prawdziwa Sodalicja kapłanów, s. 133�138, Chlubna rocznica, s. 139�142, Ro-
zumienie o Bogu w dobroci, s. 161�170, Sodalicja Mariańska a Akcja Katolicka, s. 
171�177, Modlitwa myślna jako warunek postępu w doskonałości chrześcijańskiej, 
s. 161�170, Sodalicja a polityka, s. 171�179, �Moderator� 1930, R. 2; Nowy organ 
Fryderyka Wilhelma Foerstera, �Prz. Powsz.� 1930, t. 185; Eucharystia w życiu 
Kościoła, �Wiara i Życie� 1930, R. 10; P. Siwek, La Psychophysique humaine d�apres 
Aristote, Paris 193), � Prz. Powsz.� 1930, t. 188; Do serc dziecięcych, s. 38�39; Pięk-
na przysługa dla Eucharystycznego Jezusa, s. 65�66, [w:] �Hostia� 1931, R. 7; Ros-
nące światło, �Misje Katolickie� 1931, R. 50; Święto Roberta Bellarmina, historycz-
ne znaczenie i naukowe dzieło, �Prz. Powsz.� 1931, t. 189; Św. Augustyn na tle 
wieków, �Prz. Powsz.� 1931, t. 90; Tęsknota duszy współczesnego człowieka za wia-
rą, s. 148�155; Dla sprawy pokoju!, s. 344, �Wiara i Życie� 1931, R. 11; F. Klimke, 
Historia filozofii, T. 1�2 (Kraków1930), s. 110�111 (rec.); W. Poucel, Essais catho-
lique, Paris 1930, s. 375�377 (rec.); M. Zdziechowski, Napoleon III (Kraków 1931), 
s. 378�379 (rec.), �Prz. Powsz.�1931, t. 189; Joannis Kyriotis Geometrae, Hymni in 
SS. Deiparam, Poznaniae 1931, s. 119�120 (rec.); J. Vincent, Clemenceau (Paris 
1931), s. 359�360 (rec.); F. Morawski, Images et souvenirs, t. 1, Paris 1931, s. 360�
361 (rec.), �Prz. Powsz.� 1931, t. 1905, s. 109�112 (rec.); J. Kucharzewski, Od bia-
łego caratu do czerwonego, t. 4�5, Warszawa 1931, s. 109�112 (rec.); P. Siwek, 
Konnersreuth w świetle nauki i religii, Kraków 1931, s. 113�114 (rec.), �Prz. Po-
wsz.� 1931, t. 192; Problemy ekonomiczne obecnej chwili a chrześcijański umysł 
i serce, �Dwór Marji� 1931/1932, R. 7; Wyrobienie tak u wiernych jak i u kapłanów 
odpowiedniej do przetrwania kryzysu duchowej postawy, [w:] Pamiętnik kursu spo-
łeczno-duszpasterskiego urządzonego przez Związek Kapłanów �Unitas� w Katowi-
cach, 20 i 21 kwietnia 1932 r., Katowice 1932, s. 53�69; Kazanie na obchód Królo-
wej Jadwigi w katedrze na Wawelu, [w:] Królowa Jadwiga, Kraków 1933, s. 5�12; 
Polska Wyspiańskiego, s. 3�11; F. Machay, Zadania duszpasterskie, Poznań 1932, 
s. 216�220 (rec.); P. Siwek, Metoda badań zjawisk nadprzyrodzonych, Kraków 1933, 
s. 220�221 (rec.); B. Suchodolski, Idea kultury a prądy społeczne, Warszawa. 1931, 
s. 224�225 (rec.), �Prz. Powsz.� 1933, t. 197; Z sodalicyjnej pracy wśród męskiej 
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młodzieży polskich szkół średnich, �Prz. Powsz.� 1933, t. 198, s. 263�266; Kilka 
myśli z powodu wielkiej rocznicy (Odsiecz wiedeńska), �Prz. Powsz.� 1933, t. 199, 
s. 225�229; J. Kucharzewski, Od białego caratu do czerwonego, t. 6, Warszawa 
1933, s. 266�268 (rec.); W. Emerson, Szkice (Warszawa 1933), s. 276�278 (rec.); 
U progu nowego półwiecza, s. 317�334; Ks. H. Pinard de la Boullaye TJ, Chrystus 
wobec historii. Chrystus obiecany Mesjaszem. Chrystus cudotwórca i prorok (rec.), 
s. 568�570, �Prz. Powsz.� 1933, t. 200; Rekolekcje i misje jako czynnik wychowania 
chrześcijańskiego, �Przegląd Homiletyczny� 1934, R. 12; Gabriel Jebudah Ibn Ezra 
(de Manstein Henner), Ziemia obiecana (rec.), s. 138�139, Pięćdziesiąt lat istnienia 
Związku katolickich lekarzy francuskich, s. 163�168; M. Howorka, Walka o wielką 
Polskę, (rec), s. 479�480; Sprawy Kościoła, s. 331�334, 496�508, [w:] �Prz. 
Powsz.� 1934, t. 201; Sprawy Kościoła, s. 155�165, 477�490, �Prz. Powsz.� 1934, 
t. 202.; Sprawy Kościoła, s. 187�199, 358�373; Joannes Krzemieniecki, Bernardi-
nus Gallelleus de Jadra. Vic. et off. Gen. Cracoviensis 1509�1517, s. 318�319; 
s. 479�480, [w:] �Prz. Powsz.� 1934, t. 203; Sprawy Kościoła: Ks. Jan Korzonkie-
wicz. Życie i działalność, s. 479�480, �Prz. Powsz.� 1934, t. 293; Sprawy Kościoła, 
�Prz. Powsz.� 1934, t. 204, s 121�130, 423�435; Sprawy Kościoła, �Prz. Powsz.� 
193, t. 205, s. 266 � 276, 397�408; Wydanie popularne Pisma św., �Gazeta Kościel-
na� 1935, R. 42; Sprawy Kościoła, s. 292�302, 433�444; Wielka żałoba Polski, 
s. 405, [w:] �Prz. Powsz.� 1935, t. 206 (treść tego artykułu w czerwcu 1935 była 
rozpowszechniana przez Katolicką Agencję Prasową pt. Marszałek Józef Piłsudzki 
a Kościół katolicki); J. Kucharzewski, Od białego caratu do czerwonego, t. 7, War-
szawa 1935, s. 92�93 (rec.), �Prz. Powsz.� 1935, t. 208; Sprawozdanie z ruchu reli-
gijnego, naukowego i społecznego, Bolszewizm a hitleryzm, �Prz. Powsz.� 1935, 
t. 208, s. 424�427 oraz przekład angielski w internecie; Chrystus Król, �Głosy Kato-
lickie� R. 1935, nr 10; W doniosłej sprawie religijnej i narodowej, s. 149�152; Rocz-
nica Skargi, s. 309�310, [w:] �Prz. Powsz.� 1936, t. 209; Ks. dr M. Klepacz, Warto-
ści życiowe religii, s. 352�354 (rec.); Sprawy Kościoła, s. 249�260, 378�389; Ks. K. 
Michalski, Nieznanemu Bogu, s. 354 (rec.), [w:] �Prz. Powsz.� 1936, t. 210; Sprawy 
Kościoła, s. 234�248, 367�377; Hitler gegen Christus, s. 200�201 (rec.); Marian 
Szyjkowski, Polskie peregrynacje do Pragi i Karlowych Warów, od Augusta Mocne-
go do Adama Mickiewicza, s. 353�354 (rec.); Dr Henri Bon, Precis de medicine 
catholique, s. 355�356 (rec.), [w:] �Prz. Powsz.� 1936, t. 211; Chanoine Armand 
d�Agnel et Dr d�Espiney. Direction de conscience. Psychoterapie des troubles 
nerveux, s. 96�97 (rec.); Georges Bernanos, Journal d�un cure de campagne, s. 98�
99 (rec.); Dr Jan Hupka, Z czasów wielkiej wojny, s. 343 (rec.), [w:] �Prz. Powsz.� 
1936, t. 212; Wielkie święto Polski (Kanonizacja A. Boboli), �Prz. Powsz.� 1937, 
t. 214, s. 9; Kazanie na placu zamkowym, s. 37�44; Najważniejsze postulaty katoli-
ckie w dzisiejszej Polsce, s. 204�217, [w:] Duch Skargi w Polsce współczesnej, War-
szawa 1937; Św. Stanisław Kostka, s. 113�122; Bł. Melchior Grodziecki, s. 123�130; 
Bł. Andrzej Bobola, s. 205�211; O. Jan Beyzym, s. 222�234, [w:] Sól polskiej ziemi, 
Warszawa 1937; Wstęp, �Dwór Marji� 1937, R. 12; Odezwa (W sprawie kanonizacji 
A. Boboli), �Moderator� 1937, R. 9; O potrzebie metody rekolekcyjnej uwag kilka, 
s. 12�16; Rozmyślania przygotowawcze do rekolekcji, s. 176�182, [w:] �Myśl Reko-
lekcyjna�, 1937, R. 1; Zadania Sodalicji w przełomowych chwilach polskiego zie-
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miaństwa, s. 4�7; Przemowa z Bazyliki św. Piotra podczas obchodu kanonizacji św. 
Andrzeja Boboli, s. 17�18; Dookoła kwestii socjalnej na wsi, s. 52�54; Pod znakiem 
nadziei, s. 61�62 [w:] �Dwór Marji� 1938, R. 13; Alphonse de Porvillez, �Prz. Po-
wsz.� 1938, t. 217, s. 398; Księga Pamiątkowa na 75-lecie �Gazety Rolniczej� 1861 
� 1935 (rec.), �Prz. Powsz.� 1939, t. 221; H. Rauschning, Die Revolution des Nihi-
lismus, (Zurich 1938), (rec.) �Prz. Powsz.� 1939, t. 222, s. 96 � 98; Rola nabożeń-
stwa do Serca Jezusowego w dzisiejszym Kościele, [w:] Apostolstwo Modlitwy w te-
orii i praktyce. Pamiętnik I Zjazdu Księży Dyrektorów, Kraków [1939]; Hierarchia. 
Jej źródło i znaczenie w życiu Kościoła, [w:] Studia katolickie t. 5, Posłannictwo 
katolicyzmu polskiego, Poznań 1939; Grupy sodalicyjne, �Dwór Marji� 1939, R. 14; 
Propaganda idei sodalicyjnej, s. 19�23; Idea mariańska w teorii i praktyce, [w:] 
�Moderator� 1939, R. 11; Rekolekcje po dworach wiejskich, �Myśl Rekolekcyjna� 
1939, R. 3; Świat na przełomie a nowe zadania katolickiego kapłaństwa, z. 1, s. 5�
17; Sacerdos in aeternum, z. 2, s. 84�93; Kapłan �świecki�, z. 3, s. 176�186 [w:] 
�Teologia Praktyczna� 1939; Ziemiaństwo w pracy społecznej (ref), �Rolnik: 1939, 
nr 9, s. 140; Naturalnego prawa pojęcie i sankcja, �Wiadomości Duszpasterskie� 
1946, R. 2; Pamięci trzech b. redaktorów �Przeglądu�, �Prz. Powsz.� 1947, t. 224; 
Szkodliwe nieporozumienie, �Wiadomości Duszpasterskie� 1947, R. 3; Nauki reko-
lekcyjne dla inteligencji, �Współczesna Ambona� 1947, R. 2; W doniosłej sprawie, 
�Homo Dei� 1948, R. 17; Unifikacyjne tendencje w łonie Kościołów odszczepień-
czych w Polsce, �Prz. Powsz.� 1948, t. 225; Śp. Ks. Prymas kard. Hlond, s. 281�287; 
Tajemnice niepowodzeń Bożych, s. 368�377; Ks. Jan Winkowski, Zarys etyki i asce-
tyki katolickiej, s. 412�413 (rec.); Jan Dobraczyński, W rozwalonym domu, s. 413 
(rec.), [w:] �Prz. Powsz.� 1948, t. 226; Na zakończenie roku. Kazanie. � Współczes-
na Ambona� 1948, R. 3; �Inter nova et vetera� Z liturgicznych rozważań i zagad-
nień, s. 3�13; Czy teologia katolicka potrzebuje odnowy?, s. 92�106; Najprzenikliw-
niejsze przymierze. Z wielkopostnych rozważań i zamierzeń, s. 154�160; W setną 
rocznicę zgonu Juliusza Słowackiego, s. 229�233; Początek pierwszego człowieka, s. 
309�323; Męczennik Niepokalanej, s. 397�407, [w:] �Prz. Powsz.� 1949, t. 227; 
Prof. Adam Krzyżanowski, Chrześcijańska moralność polityczna, s. 62�63 (rec.); 
Tadeusz Kordiasz, Zakon miłości, s. 134�136 (rec.); Jerzy Zawieyski, Owoc czasu 
swego, s. 206�207 (rec.); Męczeńskie dzieje archidiecezji warszawskiej 1939 � 1945, 
s. 207 (rec.); Ks. bp dr Czesław Kaczmarek, Podstawy życia religijnego, s. 210�211 
(rec.); Ks. prof. Józef Karczmarczyk, Życie i działalność Jezusa Chrystusa w świetle 
czterech ewangelii, s. 211�212 (rec.); Przyjaźń chrześcijańska, s. 213; O. Romuald 
Kostecki OP, Modlitwa różańcowa; O. Sebastian Młodecki OP, Przez Mszę do Chry-
stusa, s. 215�216 (rec.); Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort, Traktat o przedziw-
nym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, s. 216�217 (rec.); Św. Jan od Krzy-
ża, Droga na górę Karmel, s. 216 (rec.); Recenzje i notatki: Jan Henryk Newman, 
Apologia pro vite sua, s. 380 (rec.); Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, s. 
381 (rec.), [w:] �Prz. Powsz.� 1949, t. 227; Droga rozwoju wielkiej duszy, s. 16�17; 
Trudność aktu wiary a trudność przeciw wierze, s. 193�203; Modlitwa liturgiczna 
a modlitwa prywatna, s. 276�290; oraz 13 recenzji w dziale �Przegląd Piśmienni-
ctwa�, których tytułów nie wymieniamy; Uczczenie pamięci o. Jakuba Wujka TJ w Kra-
kowie, s. 399, �Prz. Powsz.� 1949, t. 228; Podniesiemy z gruzów kościół księży jezu-
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itów w Warszawie, �Posłaniec Serca Jezusowego� Chicago 1949, R. 33, s. 184�186, 
207�210, 293�295; Królowa Jadwiga, �Tyg. Powsz.� 1949, nr 28; Ludzka szata 
wiekuistej prawdy, s. 73�101; Grób pusty, s 162�170; Tajemnica jedności katoli-
ckiej, s. 227�229; Ku zjednoczeniu chrześcijańskich wyznań, s. 319�330; oraz 11 
recenzji, �Prz. Powsz.� 1950, t. 229; Wierzę w grzechów odpuszczenie, s. 21�33; 
Pośredniczka wszystkich łask, s. 162�170; Dzieje dogmatu Wniebowzięcia w świa-
domości Kościoła, s 281�297; oraz 13 recenzji, �Prz. Powsz.� 1950, t. 230; O zna-
czeniu Pisma św., �Ruch Biblijny� 1950, R. 3; Legenda religijna, s. 3�28; Katoli-
ckiego na świat poglądu istotny fundament, s 161�173; Współczesny papież 
w chwale błogosławionych oraz 12 recenzji, �Prz. Powsz.� 1951, t. 231; Na pogra-
niczu wiary i nadprzyrodzonych doświadczeń religijnych, s 11�22; Dobroć Boga 
względem ludzkości a tajemnica prawdziwego grzechu, s 141�158; Na temat szer-
szej polemiki słów kilka, s. 213�222; Nadprzyrodzoność, s. 361�371; oraz 5 recenzji, 
�Prz. Powsz.� 1951, t. 232; Prawda o Zmartwychwstaniu Pańskim. Kazanie, s. 112�
116; Na uroczystość Trójcy Przenajświętszej, s. 300�306; Uznanie Wniebowzięcia, 
s. 410�415; Światło gwiazdy. Na uroczystość Trzech Króli, s. 571�574, [w:] �Współ-
czesna Ambona� 1951, R. 6; Tajemnica pokory, �Głos Karmelu� 1952, R. 21; Nad-
przyrodzoność, s 17�30; Krzyż a ołtarz, s. 77�91; Katolicka myśl teologiczna wobec 
natury i działalności sakramentów, s 157�176; Dogmat zguby wiecznej a nieskoń-
czona dobroć Boża, s. 363�391; oraz 9 recenzji, �Prz. Powsz.� 1952, t. 233; Maleń-
kie dzieci w zbawczych planach Bożych, s. 25�36 oraz 8 recenzji; Niewidzialny prze-
wodnik. O rozwoju dogmatu myśli kilka, s. 180�288 �Prz. Powsz.� 1952, t. 234; 
Popielcowe wskazania. Kazanie na Środę Popielcową, �Współczesna Ambona� 
1952, R. 7; Istota modlitwy, s. 5�14, �Prz. Powsz.� 1953, t. 235; Wyznawca czy mę-
czennik. O. Kolbe, �Ateneum Kapłańskie� 1957, R. 54; Blaski stajenki, �Przewod-
nik Katolicki� (dalej �Przew. Katol.�) 1957, nr 1, s. 3; Papieże naszych czasów, 
�Przew. Katol.� 1957, nr 10, s. 125�127; Radość dzieci Bożych, �Przew. Katol.� 
1957, nr 13, s. 167�168; Św. Andrzej Bobola 300 � lecie męczeńskiej śmierci, �Przew. 
Katol.� 1957, nr 19, s. 252; Miłość � najgłębsza treść chrześcijaństwa, �Przew. Ka-
tol.� 195, nr 25, s. 333; Czy Bóg żąda od nas miłości ojczyzny? �Przew. Katol.� 1957, 
s. 478; Jakiej miłości Ojczyzny Bóg od nas żąda ? �Przew. Katol.� 1957, s. 502; 
Przez śmierć do życia; �Przew. Katol.� 1957, nr 43, s. 585; Św. Andrzej Bobola a dzi-
siejszy kapłan, �Homo Dei� 1957, R. 26; Serce Jezusa w rodzinie katolickiej, s. 88�
90; Serce Jezusa osobliwie kocha rodzinę, s. 150�153; Dlaczego Serce Boże tak 
bardzo kocha rodzinę s. 153�157; Duch wiary i ufności w rodzinie darem Serca Bo-
żego?, s. 157�160; Chrześcijańska miłość rodzinna, s. 277�280; Duch chrześcijań-
skiej zgody w rodzinie, s. 280�283; Duch chrześcijańskiej pokory w rodzinie, s. 283 
� 286; Zamiłowanie do czystości w rodzinie, s. 439�441; Zamiłowanie do modlitwy 
rodzinnej, s. 442�444; Cnota cierpliwości w rodzinie, s. 651�653; Duch pracy w ludz-
kiej rodzinie, s. 653�656; Obraz Serca Jezusowego w rodzinie, s. 656�659 [w:] 
�Współczesna Ambona� R. 1957; �Sakrament to wielki�� w Chrystusie i w Kościele, 
�Ateneum Kapłańskie� 1958, R. 50; Kapłan a Głowa Kościoła, �Homo Dei� 1958. 
R. 27; Matka Najświętsza w Ewangelii, Warszawa b. r. w., Archiwum Prowincji SJ, 
mps; Wspomnienia z mojego życia, Warszawa 1958, Archiwum Prowincji SJ � War-
szawa, mps; Anioł Pański, �Przew. Katol.� 1959, s. 213; Boża nagroda, �Przew. 
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Katol.� 1959, nr 33, s. 515; Kapłaństwo świeckich, �Ateneum Kapłańskie� 1960, R. 
52; Testament Chrystusowy, �Przew. Katol.� z 7 II 1960; Błog. Klaudiusz de la Co-
lombiere, �Przew. Katol� z 11 VI 1961; W drodze do Damaszku, �Przew. Katol.� z 2 
VIII 1961; O. Jan Beyzym T. J. � Apostoł trędowatych, �Prz. Powsz. � Sod. Mar�. 
Londyn 1962, z. 7/8, s. 27�30; Tajemnica krzyża, �Przew. Katol.� z 3 III1963; Prze-
kłady: ks. Jean Croiset TJ, O nabożeństwie do Najsłodszego Serca Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa, Kraków 1910; o. Gabriele Palau, Katolik uczynkiem i prawdą (z hi-
szp. wspólnie z J. Popielem), Kraków 1910 (3 wyd.); Moritz Meschler, Żywot Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, t 1 � 3 Kraków 1932/1934; Pismo Święte Starego i No-
wego Testamentu w polskim przekładzie. O. Jakuba Wujka TJ. Tekst poprawili oraz 
wstępem i krótkimi komentarzami opatrzyli: Stary Testament ks. Stanisław Styś, 
Nowy Testament ks. Jan Rostworowski, Kraków 1935 (zmodernizowany przekład 
Jakuba Wujka, w pewnym stopniu Ewangelii, a bardzo znacznie Listów Apostol-
skich i Apokalipsy); Bohater wiary � Św. Andrzej Bobola. Encyklika Piusa XII, 
�Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej� 1957 R. 39; Augustin Poulain, Łaski 
modlitwy (z franc.), Poznań 1967; Matthias Joseph Scheeben, Tajemnica chrześci-
jaństwa (z niem. wspólnie z ks. I. Biedą), Kraków 1970; przekłady pism ascetycz-
nych L. de Ponte i J. F. Lallement pozostały w rękopisie. Kazania w zbiorach: 
Kazania i szkice księży Towarzystwa Jezusowego. T. 10, Kraków 1906, s. 209 � 216; 
V Kazanie o. Rostworowskiego TJ wygłoszone na obłóczynach w Karmelu 30 maja 
1908 r., b. m. r. w.; Kazania i szkice księży Towarzystwa Jezusowego. Seria 2 T. 1, 
Kraków 1932�1933, s. 56�71, 317�329, 430�439, 491�504; T. 2. Kraków 1934, 
s. 16 � 25; Kazania o Niepokalanym Sercu Maryi opracowane przez księży Towarzy-
stwa Jezusowego, Warszawa 1946, s. 19�36; Śladami Skargi. Kazania i szkice księży 
Towarzystwa Jezusowego. T. 4, Kraków 1947, s. 69�79; T. 5. Kraków 1948, s. 96�
104; T. 6, Kraków 1948, s. 45�52; T. 7. Kraków 1948, s. 13�19, 110�118; T. 8. Kra-
ków 1948, s. 110�117. Twórczość artystyczna: Ostatnie śluby, nowelka, �Nasze 
Wiadomości� 1904�1906, t. 1. Rękopisy: Wykłady: Ecclesia est Corpus Mysticum 
Christi, s. 26. Rps w ATJKr., sygn. 1725; Listy do Zofii Rostworowskiej, Warszawa. 
26 VIII 1955. 22 X 1956, 2 XI 1958. 

ŹRÓDŁA: 
ARCHIWA. ZBIORY: o. Jan Rostworowski, Wspomnienie z mojego życia, Warszawa 1958, 
mpas w posiad. S. J. Rostworowskiego; �Przegląd Powszechny� 1934, t. 201, s. 5�18 (gra-
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� 75; 60017/II Papiery Stablewskich, Korespondencja Anny Stablewskiej, list z 13.03.1923; 
B. Jag. rkp. Korespondencja Leona Mańkowskiego 7662 II, k. 11, 26, 332;AP Kielce, Akta 
parafii Kozłów Jędrz. R. 193 � 1949 PK � 28/2; AP Kielce, Akta konsystorskie Sodalicji 
Mariańskiej, 1917 � 1938, sygn. OZ � 15, 1. 
PUBLIKACJE: Pogrzeb Ś. P. Ks. Jana Rostworowskiego T. J., �Sł. Powsz.� z 17.01.1963; Ks. 
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S. Wawryn T. J., Jan Rostworowski � duszpasterz i pisarz, �Tyg. Powsz.� 1963, nr 15, s. 
3; tenże, Ks. Jan Rostworowski człowiek � obywatel, �Przew. Katol.� 1963, nr 20; tenże, 
Jan Rostworowski, kapłan i zakonnik, �Homo Dei� 1963, R. 32; Śp. O. Jan Rostworowski, 
�Sod. Mar.� Londyn 1963, nr 2, s. 22�23; Ks. S. Wawryn, O. Halecki, Tysiąclecie Polski 
katolickiej, Rzym � Londyn 1966, s. 233; Książka katolicka w Polsce 1945�1965, opr. M. 
Pszczółkowska, Warszawa 1966, s. 174, 252, 261; S. Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie, 
Warszawa 1971, s. 9, 316; B. Krzywobłocka, Chadecja 1918�1937, Warszawa 1974, s 354, 
433, 546�547; Ks. S. Wawryn SJ, Duszpasterz i pisarz, [w:] 50 lat Prowincji Wielkopol-
sko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (1926�1976), Rzym 1976, s. 187�193 i nadbit-
ka; Historia Kościoła w Polsce, t. II cz. 2, pod red. ks. B. Kumora i ks. Z. Obertyńskiego, 
Warszawa 1979, s. 41, 108, 226; Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832�1939, 
red. Cz. Strzeszewski, R. Bender, K. Turowski, Warszawa 1981, s. 149 i nast.; Słownik pol-
skich teologów katolickich 1918�1981 pod. red. ks. L. Grzebienia SJ, t. 7, Warszawa 1983, 
s. 44�52 (bibliografia); S. J. Rostworowski, Pamięci ojca Jana Rostworowskiego SJ, �Za 
i Przeciw� 1983, nr 38, s. 9; A. Wojtas, Problematyka agrarna w polskiej myśli politycz-
nej 1918�1948, Warszawa 1983, s. 62 i nast.; Księga pamiątkowa III Gimnazjum obecnie 
II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego 1883�1983, Kraków 1984, s. 322; Sz. Rudnicki, Obóz 
Narodowo Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985, s. 226, 359, 361; F. Paluszkie-
wicz TJ, Rekolekcjonista i pisarz, [w:] Przyszli służyć. R. 1985, s. 14�21; K. Turowski, �Od-
rodzenie�. Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej, Warszawa 1987, s. 
98 i nast.; o. T. Rostworowski, Zaraz po wojnie, Warszawa 1988, s. 59, 205, 218; Stanisław 
Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, s. 168 i nast.; B. Natoński, Rostwo-
rowski Jan Kanty, PSB, t. XXXII/2, s. 202�208; o. F. Paluszkiewicz, Mały słownik jezuitów 
w Polsce, Warszawa 1995, s. 195�196; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski 
i Litwy 1564�1995, opr. L. Grzebień SJ, Kraków 1996, hasło: Rostworowski Jan Kant; Ks. 
Jan Rostworowski SJ (1876�1963). Publicysta, [w:] S. Pyszka SJ, Sylwetki jezuitów publi-
cystów i działaczy społecznych 1872�1918, Kraków 1996; Encyklopedia Katolicka, t. VII, 
Lublin 1997, s. 1265, 1267 (błędnie: Roztworowski), 1269; Z. Rymarówna, Przewodnik So-
dalicji Mariańskich w Polsce, Kraków 1997, s. 214; R. Darowski, Filozofia jezuitów w Pol-
sce w XX wieku. Próba syntezy. Słownik autorów, Warszawa 2000, s. 260 �262; W. Mich, 
Ideologia polskiego ziemiaństwa 1918�1939, Lublin 2000, s. 45, 62, 68; S. A. Chamiec 
i S. K. Śmigiel, Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa � Sacré Coeur, [w:] Żeńskie Zgro-
madzenia Zakonne w Polsce 1939�1947, Lublin 2001, s. 119, 122, 123, 154, 212; A. Kwile-
cki, Ziemiaństwo wielkopolskie. Między wsią a miastem, Poznań 2001, s. 294; Andrzej Ro-
stworowski, Ziemia, której już nie zobaczysz, Warszawa 2001, s. 65, 74, 434; A. Fedorowicz, 
T. Fedorowicz, S. Świeżawski, K. Wojtyła, Pełny wymiar. Listy, opr. A. Dobrowolski, Toruń 
2002, s. 17�18; Metylda z Windisch- Graetzów Sapieżyna, My i nasze siedliska, Kraków 
2003, s. 369, 494�496, 707;. S. J. Rostworowski, Wprowadzenie do tekstu Wspomnienia 
z mego życia, �Przegląd Powszechny� 2004, nr 1 s. 111�112; A. Kwilecki, Ziemiaństwo wiel-
kopolskie. W kręgu arystokracji, Poznań 2004, s. 279, 292, 559; R. Modras, Kościół katoli-
cki i antysemityzm w Polsce w latach 1933�1939, Kraków 2004, s. 83, 177�178, 248�249; 
o. Tomasz Rostworowski, Szerzyć Królestwo, Warszawa 2004, s. 29 i nast.; tenże, O Bogu 
i ludziach, Warszawa 2005, s. 19 i nast.; P. Sz. Łoś, Szkice do portretu ziemian polskich XX 
wieku, Warszawa 2005, s. 366; R. Blobaum, Antisemitisme and its opponents in modern Po-
land, Cornell University Press 2005, s. 117; G. Eberhardt, Pisarz dla dorosłych. Opowieść 
o Józefie Mackiewiczu, Wrocław 2008, s. 357, 574�575; K. Gadecka, Życie codzienne zie-
miaństwa w międzywojniu (1918�1939) na przykładzie rodziny Brel-Platerów z Białaczowa, 
[w:] Życie codzienne szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI�XX wieku, red. 
J. Gapys, M. Nowak, J. Pilas, Kielce 2009; S. Załuski, Historia Polskiego Towarzystwa Zie-
miańskiego 1990�2010, Gdańsk 2010, s. 70; B. Janik, S. J. Rostworowski, Dzieje rodzin 
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fundatorów Świętej Góry. Korespondencja Stanisława Rostworowskiego z lat 1922�1939, 
Gębice, Pępowo 2011, s. 345 i nast.; M. M. Drozdowski, Juliusz Poniatowski (1886�1975), 
Warszawa 2012, s. 342�343 (w indeksie błędnie: Tomasz). 
INNE: Wspomnienie Stefana kard. Wyszyńskiego o ks. Prymasie Hlondzie, internet; APL sygn. 
244, 

NATALIA (Natalka), imię zakonne s. Helena Paula od Krzyża, ur. 2. IX 1878 
w Górce Narodowej, córka Feliksa i Jadwigi z Chościak-Popielów – zakon-
nica, karmelitanka bosa

Dzieciństwo spędzała w Górce Narodowej i Ruszczy pod Krakowem. 
Była bardzo słabowitego zdrowia, tak że nie mogła pobierać żadnych syste-
matycznie udzielanych nauk. W 1898 wyjechała z matką nad Morze Północne 
do Heringsdorfu, ale i to jej nie posłużyło, podróż zakończyła się ciężką cho-
robą. Jakiś czas przebywała w Kuźnicach w Zakładzie generałowej Jadwigi 
Zamoyskiej. W liście z 25 IX 1900 pisanym do generałowej ciekawie opisała 
założenia wychowawcze Zakładu, którego symbolem był drogowskaz, trzy-
mający jedną rękę w dół, drugą do góry. Owa ręka uchylona do dołu miała 
sugerować pracę nad sobą, ręka wzniesiona ukazywała niebo, bez pomocy 
którego nie podobna nic zdziałać. Ale było też drugie znaczenie ręki podnie-
sionej ku górze. Miała ona wskazywać, że nie starczy pracować i modlić się 
w Zakładzie, ale trzeba ogień, który tu się rozpala przenosić w swoje własne 
domowe obowiązki i umieć dla miłości Bożej je spełniać w sposób najszerszy. 
Wydaje się, że generałowa Zamoyska, w imię owego rozszerzonego wykony-
wania obowiązków, namówiła Natalię do zajęcia się sztuką pisarską. W liście 
swym kierowała ona bowiem takie słowa: Niech Pan Jezus płaci za pióro, 
które mi Pani Generałowa w rękę włożyła, że żem się tu dowiedziała, ile mi 
Pan Bóg dał i żem się nauczyła jak te dary wykorzystywać. Pan Bóg zapłać za 
zapałkę przyłożoną do mojego serca i za ten ostatni, niedokończony krzyżyk 
położony na moim czole w chwili gdy już konie ruszały. 

Natalia opuściła Zakład w Kuźnicach 8 X 1900, tłumacząc swój wyjazd 
tym, że widocznie Pan Bóg chce już jej powrotu do rodzinnego domu. List 
ten wskazuje na to, że Natalia od bardzo młodych lat miała pełne oddanie 
woli Bożej, a odkryty w niej przez generałową Zamoyską talent uzdolnień 
poetyckich pragnęła również traktować jako posługę Bożą. Mimo słabych sił 
fizycznych, w 1907 wstąpiła do Zakonu SS. Karmelitanek Bosych w Krako-
wie przy ul. Wesołej. Przybrała imię Heleny Pauli od Krzyża. Uroczystość jej 
obłóczyn odbyła się 30 VIII 1908. Podczas uroczystości tej kazanie wygłosił 
jej brat o. Jan Rostworowski TJ. Zaczął słowami godnymi przypomnienia: 
Dziwne jest to Królestwo Boże! Jego stolica � krzyż; jego król � w koronie 
cierniowej; jego rozwój � to obumieranie; jego błogosławieństwa � to ubó-
stwo, pokora, prześladowanie; jego zwycięstwo � to cierpliwość; jego dzieje, 
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czy w pojedynczej duszy, czy w całym Kościele � to dzieje ziarna pszeniczne-
go, które, padając na ziemię, obumiera najpierw, by potem owoc przynieść 
obfity. Po tym wstępie powiedział, że przyszliśmy się tu dziś radować tym, że 
to nowe, maleńkie ziarenko pszeniczne, rzucone ręką Bożego Siewcy, pada na 
ziemię, by obumrzeć i owoc wydać stokrotny. � Dalej mówca ukazał rolę Kar-
melu. Powiedział: Karmelitanka plonie ofiarą samotną (�). jest płomieniem 
tylko nieustannej ofiary, jest wonnością tylko, wiecznie wstępującą przed tron 
Boży. Lecz �Ani ten, co szczepi, jest czymś, ani ten, co polewa, ale Bóg, któ-
ry wzrost dawa (1. Kor, 3, 7) I właśnie św. Teresa, założycielka Karmelu, 
wezwała siostry do walki, która się toczy duchowym wyłącznie orężem. Ale 
to ona zrozumiała tajemnicę modlitwy i łaski. Dlatego, mówił kaznodzieja: 
Córka św. Teresy nigdy sama nie pójdzie do nieba, pójdzie za nią cały orszak 
dusz ludzkich, za jej sprawą zbawionych. Wskazując, że wybór dokonany 
przez jego siostrę jest wyborem cierpienia i odcięcia serca od świata, z którym 
więź Bóg przecina nitka po nitce, życzył jej, by jej powołanie nigdy się nie 
ścieśniało, ale się rozszerzało. I by oczy swe zwracała ku św. górze Karmelu, 
gdzie czeka na nią rój dusz, którym ona może przyjść z pomocą. � Natalce na 
pewno w tym tak doniosłym momencie jej życia miło było słuchać bardzo 
pięknego przemówienia jej brata jezuity, który sam dobrze rozumiał sens po-
wołania zakonnego. Całe życie pozostała wdzięczna generałowej Zamoyskiej 
za udzielone jej wskazówki moralne. Gdy Generałowa powróciła do Kórnika, 
pisała do niej w 1923: Prawdziwie, biedny nasz kraj nie bardzo jest godzien 
tak czystej, ofiarnej i gorącej miłości, jaką mu poświęciła Pani Generałowa, 
przez długie życie, pełne prac, tęsknoty i tułactwa. Bóg chce i może dać wiele, 
ale potrzebuje ofiar tak czystych, podniosłych i szlachetnych jak Jej. List swój 
kończyła słowami: Do kolan Pani Generałowej się tulę, jak wtedy, gdym Ją 
żegnała w Kuźnicach. � 

Po matce Natalia odziedziczyła zdolności pisarskie. Pozostawiła po so-
bie wiersze, przekłady z hiszpańskiego, a także liczne notatki z odbytych 
rekolekcji. Cechująca ją wielka prostota i skromność zapewne nie pozwoliły 
ubiegać się o to, aby jej dorobek literacki wyszedł na światło dzienne. Jedyne 
dzieło drukowane w 1938, zapewne już po jej śmierci to Magnifikat w ży-
ciu. W utworze tym siostra Helena stara się wyrazić uczucie radości Maryi 
jako Tej, która stała się służebnicą Bożą. Pisze o cnotach, jakie są największą 
ozdobą życia zakonnego, o pokorze, zdolności uwielbienia Boga, o bojaź-
ni Bożej. Wskazuje na doniosłość sądów Bożych, które przyniosą poniżenie 
ludzkiej pysze. Swoje rozważania kończy rozdziałem mówiącym o ludzkim 
głodzie sprawiedliwości i miłości, o miłosierdziu Bożym i wierze w Boga. 
Magnifikat w życiu jest utworem głęboko religijnym, komentującym teksty 
biblijne i stawiającym sobie za cel kształtowanie duchowe służebnic Bożych. 
Powiadomienie o obłóczynach siostry Heleny zawierało słowa: Iż wejrzał 
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Pan na niskość służebnicy swojej. Jest to 
cytat z ewangelicznego Magnificat, któ-
re widocznie było nieustanną inspiracją 
odczuć duchowych Natalii. Podane też 
było w nawiasach, że są to obłóczyny 
Natalii hr. Rostworowskiej. A zatem ty-
tuł hrabiowski ozdabiał tę pokorną cór-
kę domu ziemiańskiego, wstępującą do 
karmelu. Siostra Helena Paula od Krzy-
ża zmarła w Krakowie 22 I 1938 i zosta-
ła pochowana w podziemiach kościoła 
SS. Karmelitanek w Krakowie. 

Bibliografia publikacji: Magnifikat w ży-
ciu, druk �Powściągliwość i Praca�, Kra-
ków 1938; Zjednoczenie mistyczne z Mary-
ją, [w]/Maria Peter, Zjednoczenie mistyczne 
z Maryją, Kraków 1938. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Kazanie o. Rostworowskiego 
TJ wygłoszone na obłóczynach w Karmelu 30 
maja 1908, b. m. r. w.; Maria z Rostworowskich 
Korytkowa, �Pamiętnik�, s. 16, 44; BK, Kore-
spondencja Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej 
11884 k. 129 List do Generałowej Zamoyskiej 
z 5 VIII 1923 oraz 216. 7651 k. 251�252; Okólnik nr 3 Związku Rodziny Hr. Rostworow-
skich z 28 I 1938;. o. Jan Rostworowski, SJ, Wspomnienia z mego życia, ms z 12 VIII 1958 
w posiadaniu S. J. Rostworowskiego; T. Pniewski, �Różyczka�, Łódź, 12 V 1985, mps w po-
siadaniu S. J. Rostworowskiego. 
PUBLIKACJE: Ks. St. Wawryn SJ, Duszpasterz i pisarz, nadbitka z 50 lat Prowincji Wielkopol-
sko -Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (1926 � 1976), Rzym 1976. 

Pamiątka obłóczyn 
Natalii Rostworowskiej (1878�1938), 

 jedynej córki 
Feliksa i Jadwigi z Popielów

Rostworowski-Monografia tom2.ind401   401Rostworowski-Monografia tom2.ind401   401 2013-03-20   15:06:382013-03-20   15:06:38



~ 402 ~

ROZDZIAŁ XXXV

POKOLENIE XIV–XVI 

GABRIEL Z ŁOPACIOPNKA 
I KONSTANCJA Z ŁEMPICKICH 

ORAZ ICH DZIECI

POKOLENIE XIV
Najmłodszy syn STANISŁAWA i URSZULI z Potulickich

GABRIEL Józef Alfons (Gabcio), ur. 18 III 1828 w Stoku Lackim, najmłodszy 
syn Stanisława Klemesa i Urszuli z hr. Potulickich, ziemianin, dzierżawca

Ochrzczony był przez ks. Karola Jestersheina, kanonika lubelskiego, już 
dwa dni po urodzeniu � 20 III 1828. Ale ta ceremonia udzielenia sakramentu 
chrztu została uzupełniona 28 IV 1828 w parafii Świętego Krzyża w War-
szawie przez ks. Pawła Rzymskiego, wizytatora Kongregacji Misjonarzy. Ta 
druga uroczystość udzielenia chrztu odbywała się przy obecności obojga ro-
dziców oraz rodziców chrzestnych Jana Nepomucena Rostworowskiego i Te-
resy z Załuskich Kuszel. Gabcio wyrósł na mężczyznę postawnego, podob-
nie jak jego najstarszy brat Jomcio. Charakter miał łagodny, jego późniejsza 
żona mówiła, że nawet słodki. Do szkół uczęszczał w Siedlcach, a potem 
w Warszawie, lecz zdolnościami większymi się nie odznaczał. Otrzymane 
wykształcenie ukształtowało jego osobowość na wzór nieco prowincjonal-
ny. Do czasu zawarcia ślubu mieszkał w Warszawie. Ożenił się nad podziw 
wcześnie, bo w 23 roku życia. Ożenkiem swym wyprzedzał obu starszych 
braci, co nie zyskiwało aprobaty ze strony matki. Niemniej wybranka była 
z dobrej partii, choć dla pani Urszuli przeciwnej. Była siostrą Karola, męża 
siostry Gabcia Marii. Ostatecznie jednak matka, dla synów zawsze bardziej 
przychylna, zgodziła się i Gabcio wziął sobie za żonę Konstancję Łempicką. 
Ślub odbył się prawdopodobnie w lipcu 1851 w Stoku Lackim, a jego koszt 
wyniósł 32 tys. złp, które winien był Gabriel w rozliczeniach majątkowych 
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Pismo do Mikołaja I zawiadamiające o narodzinach 18 marca 1828 r. 
syna Stanisława Rostworowskiego, któremu pragnie on nadać imiona Gabriel Józef Alfons 

� akt z 30 IV 1828  r.
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Druga strona pisma do Mikołaja I zawiadamiające o narodzinach 18 marca 1828 r. 
syna Stanisława Rostworowskiego, któremu pragnie on nadać imiona Gabriel Józef Alfons 

� akt z 30 IV 1828  r.
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wobec swego brata Joachima. Po ślubie Gabrielostwo zamieszkali w Stoku, 
choć odbywali liczne podróże, odwiedzając domy Rostworowskich, Łubień-
skich i Potulickich. Gabriel jednak garnął się do prac gospodarskich w Stoku. 
W jednym z listów jego żony jest wzmianka o tym, że przybyły do Stoku są-
siad zastał go jak liczył wiązki siana. W innym znów liście Konstancja pisze: 
Gabriel jest bardzo dzielny, dużo pracuje i jest szczęśliwy z domu. Miał on 
nadzieję, że Stok stanie się jego majątkiem, a Joachim pozostanie w Pruszy-
nie. Przecież jeszcze do 1814 majątki te stanowiły odrębne domeny. 

Wcześnie osierocony przez ojca Stanisława Gabriel żywił wielki kult dla 
swego teścia, kasztelana Ludwika Łempickiego. Dopisał się do jednego listu 
żony Konstancji: Ścieląc się do nóg najdroższego Papy, zostaję najprzywią-
zańniejszym zięciem i sługą. Sądzić można, że początkowo nie umiał prze-
łamać jakiegoś dystansu wobec teścia, ale potem mu się to udało i zaczął 
sam pisywać listy do kasztelana. Wyrażał w nich także bardzo pięknie swoje 
uczucia miłości do Konstancji. Pisał: Szczęście, jakie doznaję z posiadania 
mej Drogiej Kostusi, zwracając nieustannie myśl moją ku Drogiemu Papie, 
jako ku sprawcy tegoż, nie dozwala nie ujawnić wyrażenie wdzięczności, ja-
kie więc napełnia serce moje dla Niego, i które przenika każde chwile dające 
mi lepiej poznać Anioła, którego Bóg w swej łasce przeznaczył mi na towa-
rzyszkę życia. Nie jest wykluczone, że droga Kostusia, o której tu mowa, nie 
poprawiała nieco stylu męża, piszącego list do teścia, niemniej jednak żywe 
uczucia skierowane ku żonie wydają się szczere i w pełni autentyczne. Zresz-
tą żona także, wspominając męża, zawsze wyraża się o nim z serdecznością. 
Gabriel bywał u swego teścia w jego majątku w Plancie pod Opatowem i za 
każdy pobyt serdecznie dziękował, dzieląc się opisem przez siebie przeżywa-
nych zdarzeń i odczuć, m.in. donosił kasztelanowi Łempickiemu: Dopiero we 
wtorek przybyliśmy do Stoku, gdyż cały upływający tydzień od mego wyjazdu 
z Planty zszedł mi na bytności w Leśniowoli, w Oborach, w Sokulu. Miło mi 
było wiedzieć radość Matki z odwiedzenia i przybycia pośród nich, córki, 
siostry, którą tak umieją ocenić, uważając ją jako znak pomyślności całej 
naszej rodziny.-Są to znów piękne słowa o Konstancji, świadczące o tym, że 
stała się ona córką dla matki, pani Urszuli Rostworowskiej i siostrą dla trzech 
sióstr w rodzinie Gabriela. Żywe uczucia kierowane przez Gabriela do teścia 
na pewno potęgował kult, jaki miała wobec ojca sama Kostusia. Być może 
zięć liczył też na to, że kasztelan będzie oparciem dla jego dążeń i oczekiwań. 
Pisał do teścia: Jakoż przyjemnie ujmuje nas nadzieja, jaką nam dał Drogi 
Papa przybycia do nas, cóż to za radość będzie przywitać Go, otrzymać na 
swoim miejscu ojcowskie błogosławieństwo. W późniejszym liście Gabriel 
już dziękuje za łaskawy byt Jego u nas, który zawsze z wdzięcznością wspo-
minać będziemy. Niestety owo �na swoim� się nie sprawdziło. W kolejnym li-
ście do kasztelana jego zięć wyjaśnia dlaczego ostatnio rzadko bywa w domu 
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� z powodu, że ja jestem prawie w ciągłej podróży, dla wyszukania sobie dóbr 
i nabycie ich od Świętego Jana - w ostatniej takiej wycieczce upatrzyłem so-
bie majątek zupełnie odpowiedni życzeniom moim i mam w Bogu nadzieję, 
że już odtąd będę mógł zacząć pracować na własnym gospodarstwie i unik-
nąć niejednych kłopotów i zmartwień, w tym czasie tak licznie doznanych. 
W słowach tych jawi się smutny obraz przeżyć Gabriela, który liczył na to, że 
ostanie się w dobrach rodzinnych, a ostatnio musiał być skutecznie nakłania-
ny przez Joachima, by jeszcze przed św. Janem, kiedy zaczyna się nowy rok 
gospodarczy, wyszukał sobie inną odpowiadającą mu siedzibę.

Owo usunięcie Rostworowskiego z dóbr rodzinnych obciążyło poczu-
ciem odtrącenia psychikę młodego człowieka i sprawiało, że stale zabiegał on 
o to, by coś otrzymać od starszego brata, mając poczucie pokrzywdzenia. Gdy 
doszło do podziału spadku ojcowskiego w 1853, Gabrielowi też przypadło 
16 532,92 rbs. spłaty na dobrach pruszyńskich ze strony Joachima. Gabcio 
kwotę tę uzyskał od brata już przed 1856, co można wywnioskować z pro-
wadzonej pomiędzy nimi korespondencji. Jomcio nie potrącił mu z tej kwoty 
innych należności, to jest za wesele i pobyt w Stoku Lackim. Natomiast na-
kłaniał go, by zajął się ewentualnie poszukiwaniem innych możliwości spad-
kowych, celem znalezienia pokrycia długów, jakie Gabriel wobec niego po-
siadał, m.in. była rozpatrywana sprawa przejęcia jeszcze jednego spadku po 
kasztelanowej mścisławskiej, ciotce Chrapowickiej, a konkretnie jej zapisu 
dokonanego na budowę i utrzymanie proboszcza w Milejowie. Dochodzenie 
tych spadków było jednak bardzo skomplikowane i nie rokowało pozyskania 
dochodów. Natomiast w poszukiwaniu majątku niezastąpiony okazał kocha-
ny papa, kasztelan Łempicki. Po swoim teściu Stanisławie Sołtyku był on 
spadkobiercą majątku Planta, miasteczka Iwaniska wraz z siedmioma folwar-
kami. Mając z dwóch małżeństw piętnaścioro dzieci folwarki te wysprzeda-
wał, nawet Plantę sprzedał Stanisławowi hr. Kossakowskiemu. Gabriel zaś 
nabył � prawdopodobnie w 1855 � majątek zwany Łopacionek, który był 
właśnie jednym z folwarków Planty. Leżał on w okręgu staszowskim guberni 
radomskiej. Łopacionek nie był jakąś miejscowością deskami zabitą. Było tu 
sporo sąsiadów, po części nawet i spokrewnionych. Trzeba tu wymienić Ku-
rozwęki Pawła Popiela, teścia brata Feliksa, Ujazd Jana Orsettiego, Łoniów 
Jerzego hr. Moszyńskiego, Staszów Potockich, Włostów Karskich, a przede 
wszystkim samą Plantę, która do rąk Łempickich wróciła. Otóż Stanisław hr. 
Kossakowski, prezes Heroldii Królestwa Polskiego, majątek ten przekazał 
w wianie swej córce Katarzynie, która poślubiła dziesiąte najmłodsze dziecko 
Ludwika i Konstancji z Sołtyków � Stanisława Łempickiego. I on to, brat 
Kostusi Rostworowskiej, stał się właścicielem Planty i Iwanisk. Gabrielo-
stwo Rostworowscy bardzo się przyjaźnili nie tylko z obecnymi właścicie-
lami Planty, ale także ze Stanisławem i Aleksandrą (Olesią) Kossakowskimi. 
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Stanisław był synem prezesa Heroldii i bratem Katarzyny Łempickiej. Do 
Plant bardzo często przyjeżdżał i odwiedzał wówczas siostrę swego szwagra 
w Łopacionku. Bliskie stosunki z Kossakowskimi wyniosły wówczas Ro-
stworowskich do najwyższych sfer towarzyskich okresu poprzedzającego 
powstanie styczniowe w Królestwie. Mianowany rok wcześniej prezesem 
Heroldii Stanisław hr. Kossakowski 4 IV 1859 urządził w Warszawie wielki 
bal z okazji otwarcie apartamentów swego pałacu. Na balu tym obecni byli 
również Gabrielostwo Rostworowscy, co było później przez lata przez nich 
mile wspominane. 

Nie zawsze jednak Gabrielowi chciało się wędrować z Łopacionka do 
Warszawy. Gdy toczyły się sprawy spadkowe dotyczące sum z dożywocia 
jego matki, Urszuli Rostworowskiej, zapisanych na dobrach Brzumin i Leś-
niowola, nie przybył do Warszawy. W sprawach tych stawał w 1860 przed 
rejentem okręgu staszowskiego Józefem Gudysz-Sierakowskim. Pewną na-
leżność z tego tytułu otrzymał w 1865 i 1868, a następną w 1887, kiedy To-
warzystwo Kredytowe Ziemskie udzieliło pożyczki ówczesnej właścicielce 
Brzumina, jego siostrze Józefie Rostworowskiej. 22 XII 1887 występował 
przed radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego jako mieszkaniec Kopa-
nej, majątku Józefy, co by znaczyło, że przebywał już na Mazowszu. W swo-
im czasie za zgodą rodziny prowadził proces o przejęcie spadku po zmarłym 
stryju Janie Nepomucenie Rostworowskim, właścicielu Mirowic. Posiadacz-
ką Mirowic stała się wdowa po stryju, Kamila z domu Zeydler Zborowska, 
która co prawda miała czwartą część Mirowic zapisaną w dożywocie, lecz 
usiłowała się uwłaszczyć na całości tego majątku, do czego nie miała prawa, 
gdyż zawarła nowy związek małżeński i nosiła nazwisko Płonczyńska. Stryj 
Jan Nepomucen był bezdzietny, tak że Mirowice z przyległościami stawały 
się masą spadkową aż sześciu osób należących do rodziny Rostworowskich. 
W dodatku mogły być przejęte jedynie wraz z wygaśnięciem praw dożywocia 
Kamili Płonczyńskiej. Wycena ich jednak wynosiła 21 000 rbs, tak że był to 
spadek godny zachodu. Starania o jego uzyskanie nieskutecznie prowadził 
Joachim. W jego zastępstwie zgłosił się Gabriel, który m.in. od swej sio-
stry Marii Łempickiej wykupił prawa do spadku mirowskiego za kwotę 5200 
złp, należności tej nie wpłacił jednak swemu szwagrowi. Kwotę tę Karolowi 
Łempickiemu uregulował jego brat Joachim. Gabrielowi rzekomo udało się 
również uzyskać zrzeczenie praw spadkowych od pozostałych członków ro-
dziny, na pewno uzyskał je od Joachima. Nie przejął jednak majątku, bowiem 
Kamila świetnie prowadziła swe sprawy pod względem prawnym i Gabriel 
jej niewątpliwie nie sprostał. 

Nie miał on za wielkiej głowy do interesów. Z korespondencji prowa-
dzonej z bratem Joachimem widać, że zalegał w różnych formach z powin-
nościami finansowymi wobec ówczesnego właściciela Pruszyna i Stoku La-
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ckiego. Natomiast sukcesem jego życia było małżeństwo z Konstancją, którą 
bardzo kochał i o zdrowie jej szczerze zabiegał. Na pewno górowała nad 
nim intelektualnie, ale była jego wiernym przyjacielem. W ciągu dwunastu 
lat, od 1852 do 1864, ze związku z Kostusią narodziło się sześcioro dzieci. 
Gabriel jako właściciel Łopacionka zrzekł się pańszczyzny i zajął się częścio-
wym uwłaszczeniem włościan. W 1868 zeznawał w kancelarii ziemiańskiej 
w Lublinie, co by oznaczało, że opuścił już i sprzedał swój niewielki majątek, 
po czym wziął dzierżawę posiadłości Kosków, poczta Hryców w okolicach 
Berdyczowa w guberni wołyńskiej. Majątek ten wówczas należał do Tadeu-
sza Domaradzkiego, ale wkrótce wskutek zamążpójścia jego córki Jadwigi 
stał się współwłasnością jej męża Władysława Mazaraki. Gdy z kolei córka 
Władysława i Jadwigi Mazarakich Teresa wychodziła za mąż za Aleksandra 
Rostworowskiego, to wspominano jeszcze, że niegdyś zarządcą Koskowa 
był Gabriel Rostworowski. Być może, że zmiana właściciela spowodowała, 
że Gabriel stracił posadę w Koskowie, bowiem wrócił do Królestwa. I co 
więcej, Wojciech Rostworowski w swoim szkicu Jak wyglądał stary Mile-
jów i jak się tam kiedyś żyło, wspomina, iż Gabrielostwo jeszcze z dzieć-
mi przybyli do Milejowa w Lubelskiem, do swego stryjecznego brata Anto-
niego Ignacego Rostworowskiego i tam długi czas rezydowali. Współżycie 
z nimi było bardzo trudne, gdyż Gabriel miał być mało inteligentny, próżny 
i swarliwy, natomiast jego żona Kostusia prezentowała damę światową, któ-
rej obyczaje nie odpowiadały purytańsko nastawionemu domowi Antoniego 

Napis na grobowcu rodzinnym na Powązkach w Warszawie wspominający 
Gabriela Rostworowskiego, właściciela dóbr Łopacionek, żyjącego w latach 1928-1907
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Rostworowskiego w Milejowie. Dopiero gdy syn Gabriela Stanisław ożenił 
się z Adelą Czajewską i osiadł w Warszawie, Gabrielostwo Rostworowscy 
przenieśli się do stolicy do mieszkania przy ul. Elektoralnej. Przez jakiś czas 
prowadzili nawet dość aktywne życie towarzyskie. Lecz potem głównie prze-
bywali w Kopanej u Józefy Rostworowskiej, a później u swego młodsze-
go, szczególnie kochanego syna Stefana, który przejął po ciotce ten majątek. 
Według opinii korepetytora synów Gabriela, pana Aniołkiewicza, który już 
po II wojnie światowej siedział wspólnie z o. Tomaszem Rostworowskim 
we Wronkach, dawny właściciel Łopacionka był typem utracjusza: Zawsze 
stawał w najlepszym hotelu, jeździł tylko parokonną dorożką i dawał zawsze 
nie mniej niż rubla napiwku. A za rubla można wówczas było mieć pełne 
utrzymanie dzienne w Warszawie. Gabriel w cztery lata po sprzedaży Kopanej 
zmarł w Warszawie 5 IV 1907 i został pochowany w grobowcu rodzinnym na 
cmentarzu Powązkowskim. 
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KONSTANCJA z ŁEMPICKICH ROSTWOROWSKA (Constance, Kotka, Ko-
stusia, Kostunia) h. Junosza, ur. 1829, córka Ludwika, kasztelana i sena-
tora Królestwa Polskiego i Konstancji z Sołtyków h. własnego, podstolanki 
koronnej, właścicieli Planty w Sandomierskiem, żona Gabriela.

Ojciec jej odbywał studia w Paryżu, a gdy powrócił do kraju wkrótce 
został wybrany do senatu z ziemi zakroczymskiej, w której miał majątek Ku-
cice. Przez swój mariaż otrzymał część wielkiej fortuny Sołtyków w Sando-
mierskiem: Plantę, miasteczko Iwaniska, oraz sześć folwarków, w tym Ujazd 
z monumentalnymi ruinami zamku po Ossolińskich. W Plancie spędził 44 
lata swego życia. Tu też przyszła na świat Konstancja. Jan Kanty Lubienie-
cki, syn jej siostry Jadwigi, tak w swych Wspomnieniach pisał o Plancie: 
Był to dom świecący powagą, rozumem, elegancją, dobrym tonem, a nade 
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wszystko cnotą połączoną z wesołością � do niego wszystko co szlachetne 
w kraju się garnęło; był to dom co ogrzewał ciepłem swojego ogniska. jaśniał 
inteligencją. O kasztelanie Ludwiku z pisał: Zawsze wierny syn Kościoła i ka-
tolik, w młodości był zalotnym a całe życie odznaczał się galanterią dla płci 
pięknej. Wykształcony i wielki znawca muzyki. Wielki przyjaciel i protektor 
Szopena, który w domu jego się wykształcił, sam skrzypek doskonały. Kraj 
swój kochał i jemu służył, lecz mówił i myślał po francusku, przesiąknięty 
pierwotnym swoim wychowaniem w Paryżu. 

Te rozległe informacje o Ludwiku Łempickim są niezbędne dla określenia 
osobowości Konstancji, którą możemy bezpośrednio poznać z zachowanych 
248 stron listów, napisanych wyłącznie po francusku do ojca, a znajdujących 
się w zbiorach Ossolineum. Świadczą one niewątpliwie o miłości córki do 
ojca. zwanego w listach Kochanym Papużką (niemal jedyne wyrażenia w ję-
zyku polskim). Bardzo sprawne operowanie językiem francuskim przez Kot-
kę świadczy o tym, że jego znajomość posiadła w najwcześniejszym dzieciń-
stwie. Lecz w jednym z pierwszych listów informuje ojca, że prowadzi także 
dziennik polski, choć lekcje nauki pisania zaniedbuje. A zatem w edukacji 
Konstancji nauka języka polskiego znajdowała się na drugim planie. Kot-
ka posiadała ogromnie liczne rodzeństwo, siostry: Jadwigę za Janem Kan-
tym Lubienieckim z Balic koło Chmielnika w Sandomierskiem, Józefinę za 
Kajetanem Morawskim z Jurkowa w pow. kościańskim, pierwszym posłem 
wybranym do konstytuanty pruskiej, człowiekiem o zainteresowaniach in-
telektualnych, poetą i miłośnikiem sztuk pięknych, Adelajdę za Tomaszem 
Łubieńskim z Guzowa pod Sochaczewem, prezesem Banku Polskiego, ko-
lejną siostrą była właśnie Koteczka, a potem dwie młodsze: Cecylia, zakon-
nica w Paryżu i Maria, zakonnica w Smyrnie. Miała też trzech braci: Adama, 
Karola i Stanisława. Jej żywe uczucie skierowane do ojca niewątpliwie wią-
zało się i z tym, że jej matka już przed 1846 zmarła, a panią domu i przyszłą 
żoną kasztelana Ludwika stała się Zofia Dunin-Wąsowiczowa, z którą miał 
on jeszcze trzy córki i dwóch synów. W listach Konstancji dla Pani Zofii 
zawarte są zawsze wyrazy szacunku, ale zarazem brak jest ekspresji jakiego-
kolwiek związku rodzinnego z macochą. To, iż rodzona matka przestała być 
panią domu rodzinnego, sprawia, że Koteczka podróżuje po Polsce, korzysta-
jąc głównie z gościny swoich starszych zamężnych sióstr. W grudniu 1844 
widzimy ją w Jurkowie u Józefiny Morawskiej, gdzie uczestniczy w spotka-
niach towarzyskich z udziałem przedstawicieli czołowych rodów wielkopol-
skich: Chłapowskich, Mycielskich, Żółtowskich. Ojcu opisuje gości domu 
jurkowskiego, a także swoje niepokoje o stan zdrowia Józefiny. Listy jej wy-
rażają bardzo wiele troski o zdrowie wszystkich starszych i młodszych sióstr. 
Sama także wspomina o swoich niedyspozycjach, które ją dłużej w łóżku 
zatrzymały. Będąc w październiku 1846 w Warszawie, poprawę stanu swego 
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zdrowia wyprasza modlitwami w kościele Świętego Krzyża. W towarzystwie 
różnych zacnych pań odbywa spacery do Ogrodu Saskiego, nad Wisłę, do 
parku w Łazienkach. Niekiedy sprawia dość drogie zakupy, potem szuka oka-
zji by je przesłać ojcu do Opatowa, korzystając najczęściej z pośrednictwa 
podróżujących Żydów. Na nadmierne wydatki floreny pożycza jej szwagier 
Tomasz Łubieński, któremu porobione przez córkę długi z pewnymi wymów-
kami zwraca przebywający stale w Plancie kochany Papużka. Na wszelkie 
ostrzejsze reakcje ojca Constance reaguje bardzo żywo, list kończąc słowami: 
Padam do Twoich stóp, które całuję z szacunkiem. Z Warszawy Konstancja 
dojeżdża często do Guzowa, odwiedza też inne rodziny Łubieńskich w So-
kulu pod Wiskitkami i Lubienieckich w Balicach. Wydaje się być przeciętną 
wychowanką ówczesnego kulturalnego domu ziemiańskiego. Interesują ją 
sprawy zdrowia, zakupów, wydarzenia dotyczące znajomych, których nie-
zliczone nazwiska przesuwają się przez listy oraz w jakimś stopniu to, jak 
wyglądają klomby kwiatów na gazonach przed dworami, które chciałaby wi-
dzieć zawsze najładniejszymi. 

W liście z Sokula z 8 IV 1851 pisze, że nie ma co robić ze swoja osobą, 
nikt jej w tym nie doradza. Już w miesiąc wcześniej, w liście z 15 marca, 
jawi się po raz pierwszy imię Gabriela, o którym pisze, że zdecydował się 
nie jechać do Balic. Jest to zapewne sukces Kotki, bowiem u Lubienieckich 
w Balicach nie brakowało panien na wydaniu. Wkrótce już, bo z datą 20 V 
1851 do kochanego Papużki wysyłany będzie list z Leśniowoli, z rodowego 
majątku Rostworowskich, w którym pojawia się wzmianka o tym, że Ga-
briel w drodze powrotnej z Obór Potulickich powinien przyjechać właśnie do 
Leśniowoli. A zatem Kotka jest już usidlana. W kolejnym liście z 2 czerw-
ca, w którym wspomina odwiedziny austriackiego generała Ludwika Win-
dischgraetza w Warszawie, nadmienia, że spodziewa się przyjazdu ojca. Na 
kasztelana teraz spada obowiązek wizyty w Leśniowoli, by z matką Gabriela, 
panią Urszulą Rostworowską, uzgodnić okoliczności mariażu. Na czas tych 
rozmów do Leśniowoli ma dojechać siostra Kostusi Józefina Morawska z Jur-
kowa. W lipcu Kotka i Gabriel jadą do Stoku Lackiego, gdzie podejmuje ich 
Joachim, który sam zamieszkuje w Pruszynie. Dzięki listowi Constancji z 24 
VII1851 coś nie coś dowiadujemy się o spalonym podczas powstania stycz-
niowego dworze Rostworowskich w Pruszynie. Konstancja pisze, że jest on 
podobny do dworu w Sokulu, ale znacznie szerszy. Ogród pełen arbus. Ona 
ma już plany, żeby oczyścić alejki, popodcinać gałęzie. Natomiast w Stoku 
nie ma warunków dla robienia jakichkolwiek innowacji. Nie ma tam jeszcze 
pięknego pałacu wybudowanego dopiero przez kolejnych właścicieli Stoku 
� Wyszomirskich. Kostunia i Gabcio zwiedzili także okoliczne wsie. Ona od-
niosła wrażenie, że chłopi zdają się być zadowoleni z podległości dziedzicom 
Rostworowskim. 
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Te opisy dotyczą już wrażeń Konstancji i Gabriela złączonych związkiem 
małżeńskim, bowiem wiadomo, że ich ślub dobył się w 1851, właśnie w Sto-
ku Lackim, być może podczas tego pierwszego lipcowego pobytu. Młoda 
pani Rostworowska pisze, że już myśli o zapuszczeniu korzeni na Podlasiu, 
wyjaśniając w liście do ojca, że są tam nie tylko piaski i laski, ale i na tamtej-
szych ziemiach można coś uprawiać. Przed przybyciem do Stoku młoda para 
spędziła cztery dni w Warszawie, gdzie składała wizyty zamieszkałym tam 
Rostworowskim. Odwiedzała ją także rodzina Gabriela z Leśniowoli. Młodzi 

Konstancja z Łempickich  i Gabriel Rostworowscy 
� ziemianie, właściciele Łopacionka koło Staszowa
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jeden wieczór spędzili na występach artystycznych. Potem udali się do Obór, 
w których teraz, po śmierci męża i usamodzielnieniu się w Pruszynie Joachi-
ma, najczęściej u swego brata Kacpra Potulickiego przebywała pani Urszula 
Rostworowska. Konstancja donosiła ojcu, że pani Teresa Potulicka (z domu 
Mielżyńska) pamięta go jako chłopca. Najważniejszym jednak fragmentem 
owego listu wysłanego przez Kotkę ze Stoku Lackiego jest to, co pisze o so-
bie, że czuje się prawdziwie szczęśliwa, mając wspaniałego Gabriela i obcując 
z jego słodkim charakterem. Kolejne listy wskazują, że młodzi nadal podró-
żują pomiędzy Oborami � Warszawą � Leśniowolą. W Warszawie spotykają 
się z wujem Kazimierzem Potulickim, drugim bratem matki Gabriela. Jed-
nocześnie przez listy przewija się myśl, że powinni udać się do Stoku, gdzie 
ich oczekuje Joachim i gdzie Gabriel ma dużo do zrobienia. Rzeczywiście 
już list z 24 V 1852 pisany jest ze Stoku i podpisany Constance R., a zatem 
przez panią Rostworowską, dostarcza bardzo wiele wiadomości rodzinnych. 
Otóż dowiadujemy się, że na Święta Wielkanocne do Stoku przybył Karol 
Łempicki, brat Konstancji, a przyszły mąż starszej siostry Gabriela Marii, że 
w domu był także Feliks, z którym Karol udał się do Warszawy, że Ela, starsza 
siostra Gabriela, jest miła, a Joachim pochłonięty zajęciami gospodarczymi. 
Młoda para Rostworowskich oczekuje przybycia kasztelana Łempickiego do 
Stoku. Konstancja jest teraz żywym uczestnikiem życia rodzinnego Rostwo-
rowskich, do którego też wprowadza swoje siostry. W lipcu 1852 odbywa się 
zjazd rodzinny w Leśniowoli. Przybywa Adela z małym, urodzonym w 1846 
w Guzowie synkiem Bernardem. Przybywa też młodsza siostra Kotki Maria. 
Honory domu pełni Feliks Rostworowski, podziwiany, że tak ładnie umie się 
bawić z małym Bernardem. Przedmiotem rozmów są także pewne ustalenia 
co do podziału majątku po ppłk. Stanisławie Rostworowskim. Ta ostatnia 
sprawa jeszcze wyraźniej jest podjęta w liście Constance pisanym ze Stoku, 
kiedy donosi ojcu, że Joachim załatwiał swoje sprawy w Leśniowoli i zdecy-
dowanie odrzucił możliwość podziału swej fortuny między wszystkich. Dla 
jego drugiego brata Feliksa ta decyzja najstarszego męskiego sukcesora nie 
miała tak wielkiego znaczenia, gdyż był już uwłaszczony na Leśniowoli. Na-
tomiast dla Gabriela i Konstancji było to bardzo ważne, oznaczało, że Stoku 
Lackiego nie otrzymają. Konstancja może uważała, że Gabriel w sprawach 
spadkowych powinien się ostrzej postawić, bowiem nie ma on dość siły ży-
ciowej i determinacji charakteru.

Tymczasem na samą Kotkę przychodzą czasy próby. Już od 1851 jest 
w ciąży i stan ten znosi nie najlepiej. Tym razem z listu Gabriela dowiadu-
jemy się, że Kostusia jeszcze ciągle doznaje przejmujących bólów. W 1852 
na świat przychodzi pierwsza córka Maria, ale po połogu stan zdrowia matki 
nie jest najlepszy. Gabriel wozi żonę na konsultacje do Warszawy, a specja-
lista każe brać solne kąpiele, mówiąc, że te ją wkrótce do zupełnego zdrowia 
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doprowadzą. Zatroskany ojciec Ludwik Łempicki nakłania córkę Adelę Łu-
bieńską, by przybyła do Stoku i zajęła się chorą siostrą i jej dzieckiem. Ga-
briel ojcu dziękuje za okazaną pomoc. Dopiero w sierpniu następnego roku 
zdrowie Kostusi jakby lepsze, bo widzimy ją w Plancie, gdzie zajmuje się 
domem podczas nieobecności ojca. Na roku 1853 kończy się ten ogromny 
zbiór korespondencji córki ze swym ojcem, prowadzonej, poza jednym tylko 
wyjątkiem, w języku francuskim. Listy Konstancji, z których nieliczne tylko 
fragmenty zdołaliśmy przytoczyć, dają obraz stosunków rodzinnych tego po-
kolenia Rostworowskich, żyjącego we względnie spokojnych czasach okre-
su międzypowstaniowego Ukazują żywotność kontaktów utrzymywanych 
w kręgu własnej rodziny i rodzin spokrewnionych, a więc Łempickich, Łu-
bieńskich, Potulickich, Lubienieckich i Morawskich. Dają też obraz osobo-
wości Konstancji z Łempickich Rostworowskiej, wychowanej w atmosferze 
niewątpliwie kulturalnego domu, lecz wyposażonej tylko w znajomość języ-
ka francuskiego i opanowanie form dostosowawczych do wymogów życia, 
które kobiecie wówczas przypisywały przede wszystkim rolę matki. Rok 
1853 przynosi zasadniczy zwrot w życiu Konstancji i jej męża. Po dokona-
nym podziale majątkowym Rostworowscy stają się szlachtą bez ziemi. Na 
pewno dalej podróżują, częściej teraz przybywając w Leśniowoli. Wreszcie 
około 1855 nabywają Łopacionek, gdzie osiadają. Tam urodzi się troje dal-
szych jej dzieci: Eliza, Jadwiga i Stanisław. Tam będą uczestniczyli w życiu 
towarzyskim swoich sąsiadów. Konstancja ma teraz otwartą drogę do Planty, 
w której gospodaruje jej młodszy brat Stanisław, żonaty z Katarzyną z hr. 
Kossakowskich. Przez niego i swoją bratową może podtrzymywać związki 
rodzinne ze Stanisławem Kossakowskim, synem prezesa Heroldii Króle-
stwa Polskiego, którego salon jest ówcześnie najpierwszy w Warszawie. Jej 
obecność na wielkim balu wydanym w 1859 przez teścia jej brata Stanisła-
wa hr. Kossakowskiego była wzmiankowana w �Kuryerze Warszawskim� 
z 5 III 1859. Tańczono kadryla w składzie czterech par: Stanisława hr. Reya 
z panną Wiktorią Wyczechowską, Pawła Oraczewskiego z panną Józefą 
Mycielską, Ludwika Oraczewskiego z hr. Rostworowską i syna gospodarzy 
domu Stanisława hr. Kossakowskiego z panną Marią Mycielską. Bal ten był 
zaszczycony obecnością Zofii ks. Gorczakow, żony namiestnika Królestwa 
Polskiego. 

Jeszcze większym wydarzeniem był udział w balu u Kossakowskich 21 X 
1859, który w ich pałacu był wydany z okazji pierwszego pobytu w Warszawie 
cara Aleksandra II. Na życzenie cara: Ułożone były żywe obrazy, w których 
przyjęło udział całe ówczesne towarzystwo � zapisał Stanisław Kossakow-
ski. Wśród uczestników przedstawienia na pewno obecna była Konstancja. 
Na bal car Aleksander przybył w towarzystwie Jego Królewskiej Wysokości 
Wielkiego Księcia panującego Karola Sasko-Weimarskiego. Salony pałacu 

Rostworowski-Monografia tom2.ind414   414Rostworowski-Monografia tom2.ind414   414 2013-03-20   15:06:412013-03-20   15:06:41



~ 415~

Kossakowskich wypełnili książęta krwi, damy orderowe, frejliny, ministro-
wie, urzędnicy dworu, generałowie, adiutanci i inne znakomite osoby. Wśród 
najstrojniejszych dam księżniczek Gorczakow i Galicyn, hrabin Potockiej, 
Szembekowej, Łubieńskiej �Kuryer Warszawski� relacjonujący przyjęcie 
wymienił Rostworowską, jako jedną z odznaczających się białym strojem, 
który dominował i girlandami tegoż koloru. Ową brylującą osobą była za-
wsze Konstancja, o mężu jej sprawozdania te nie wspominały. 

Odsprzedanie Łopacionek i wyjazd na Wołyń na pewno zdegradował 
pozycję towarzyską Rostworowskich. Na Wołyniu rodzi się najmłodszy syn 
Kostusi Stefan. On, jak i starszy od niego Stanisław, będą stanowili podporę 
materialną ostatnich lat życia dawnych właścicieli Łopacionka. Konstancja 
była niewątpliwie damą o niemałej inicjatywie i dużym wigorze. Ale chy-
ba nie służyła mężowi wsparciem dozowanego rozsądku. Wnuk jej siostry 
Józefy z Łempickich Morawskiej, ambasador Kajetan Morawski, w swoich 
dość chaotycznych notatkach genealogicznych zapisał parę serdecznych zdań 
o swej ciotce-babce Kostuni Rostworowskiej. Przy okazji wspomniał, iż Mia-
ła ona dwie córki, które się obie źle prowadziły. Jedna z nich uciekła z jakimś 
kolejarzem. Po tym, [a może to była jej córka?] wyszła za jakiegoś porząd-
nego inżyniera francuskiego Lucien Deschamps, który pracował w Zagłębiu 
Dąbrowskim. Pamiętam, jak z ich dziećmi korespondowaliśmy za młodu. Póź-
niej ich straciłem z oczu. Druga córka cioci Kostuni R. zawczasu obrała jakiś 
zawód la haute galanterie. Wyjechała na Rywierę i tam dawała ulgę swemu 
bujnemu temperamentowi. Ale skończyło się dobrze, bo trzy razy wyszła za 
mąż.-Teraz zadaniem badacza jest przypisanie tych bezimiennych informacji 
ambasadora Kajetana Morawskiego do konkretnych osób? 

Tymczasem nadchodzi zmierzch życia Kostusi. Kopna jest już sprzedana, 
trzeba się więc tłuc na bruku warszawskim. Zdaniem S. M. Rostworowskiego 
Konstancja przeżyła swego męża o dwa lata i zmarła w 1909, czego jednak 
nie udało się potwierdzić źródłowo.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Ossol. 13656/ II, Korespondencja Ludwika Łempickiego, Listy Konstan-
cji i Gabriela Rostworowskich; B. Narod. III 10015 i 10017 Korespondencja Ludwika Łem-
pickiego z Konstancją Rostworowską; Ossol. 17757/III Stanisław Sołtyk � błogosławień-
stwo dla dzieci k. 357�360; S. Kossakowski, �Wspomnienia z przeszłości�,mps, s. 193, 201, 
213, 240, 584 (w posiadaniu Jana de Virion); Kajetan Morawski, �Notatki genealogiczne�, 
Archiwum rodzinne.
PUBLIKACJE: �Kuryer Warszawski� z 5 III1859 i 22 X 1859.
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POKOLENIE XV
Dzieci GABRIELA i KONSTANCJI z Łempickich

MARIA z ROSTWOROWSKICH CZERNIEWICZOWA, ur. 1852, zamężna za 
Stanisławem Czerniewiczem h. Lubicz

Rodzina Czerniewiczów otrzymała szlachectwo na sejmie z roku 1673. 
Eustachy Franciszek Czerniewicz był elektorem Jana III Sobieskiego. Później 
Czerniewiczowie piastowali urzędy w ziemi kowieńskiej. Mąż Marii Stani-
sław z zawodu był buchalterem, choć starał się uchodzić za finansistę. Sądzić 
można, że to jemu Kajetan Morawski przypisał funkcję kolejarza, męża jednej 
z córek cioci Kostuni. Maria zmarła 16 VIII 1887 w wieku 35 lat. Jej mąż po-
ślubił Katarzynę Julię Fudakowską (1876�1947), córkę Zygmunta i Kazimiery 
z Łempickich, najmłodszej córki kasztelana Ludwika Łempickiego. Stanisław 
Czerniewicz ożenił się zatem z cioteczną siostrą swojej pierwszej żony, bowiem 
matka Fudakowskiej, Kazimiera, była siostrą cioci Kostuni. Maria i Stanisław 
Czerniewiczowie mieli syna i dwie córki. Jedna z nich, Stefania, w latach 1919�
1929 prowadziła sekretariat Rady Naczelnej Związku Ziemian. Utrzymywała 
bliskie stosunki z rodziną płk. Stanisława Rostworowskiego. W czasie II wojny 
światowej wojny mieszkała początkowo w Busku, a potem w Bobinie pow. 
Proszowice, w majątku Łosiów. Druga, Anna (Nula), poślubiła Jana Sadow-
skiego, syna Jana i Marii z Lubowidzkich, dyrektora Banku Polskiego w Łuc-
ku, który podczas wojny przebywał w oflagu. W czasie okupacji niemieckiej 
przebywała z córką w Strzyżewicach, majątku Kołaczkowskich pod Bychawą. 
Po wojnie pracowała w sklepie z artykułami artystycznymi w Warszawie. Syn 
Wiktor Józef Czerniewicz miał bogate życie. Urodzony 31 X 1884, brał udział 
w wojnie bolszewickiej, był ranny, przez cztery lata służył w wojsku, był se-
kretarzem Ścisłej Rady Wojennej, został kawalerem Orderu Wojennego Virtuti 
Militari 5 kl. i Krzyża Walecznych, dosłużył się stopnia rotmistrza. Przed wy-
buchem II wojny należał do OZN. Po wystąpieniu z wojska prowadził własne 
przedsiębiorstwa, nie zawsze wychodząc na nich z dobrym rezultatem finan-
sowym. Przed wybuchem II wojny mieszkał w Warszawie przy ul. Malczew-
skiego. Z kilku inżynierami założył przedsiębiorstwo zajmujące się smołobe-
tonowaniem nawierzchni jezdnych. W tym wypadku, zdobywając zamówienia 
od Zarządu Miasta Warszawy, Dyrekcji Kolei i Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych, osiągał dobre rezultaty. Do płk. Stanisława Rostworowskiego zwracał 
się z prośbą o poparcie jego starań o zamówienia w sferach wojskowych. 
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum Związku Rodziny Rostworowskich: K. Morawski, �Notat-
ki genealogiczne�, Stanisław Morawski, �Potomstwo Ludwika Łempickiego�, list Wiktora 
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Czerniewicza do Stanisława Rostworowskiego, Warszawa, 2 III 1939; List Izabeli Bobế do 
Ludwika Rostworowskiego, Busko. 4 I 1944; Teresa z Fudakowskich Rostworowska, �Pa-
miętnik�, rps, w posiadaniu S. J. Rostworowskiego..
PUBLIKACJE: A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1903, t. III, s. 370

ELIZA z ROSTWOROWSKICH JEŻOWA, ur. 1856, wysoka, postawna, o pięk-
nych rysach, zwracała na siebie uwagę swą majestatyczną postawą. Zna-
ła języki, interesowała się teatrem

Eliza to niewątpliwie ta, która według Kajetana Morawskiego poślubiła 
inżyniera francuskiego Lucjana Deschamps. Być może był to jej pierwszy 
mąż lub też mężczyzna, z którym nie zawarła oficjalnego ślubu, bowiem 
w tradycji rodzinnej znana jest jako żona inżyniera górniczego z Dąbrowy 
Górniczej Józefa Jeżowa, syna Stefana i Anieli z Łuszczewskich h. Nałęcz. 
Ojciec Jeżowa był Rosjaninem, matka Polką. Sam Józef był człowiekiem 
sprawnym zawodowo, piastował dobre stanowisko w Dąbrowie Górniczej, 
interesował się problematyką społeczną. Po wybuchu I wojny Jeżowie, wraz 
z jedyną córką Zofią (Zulą) zostali przymusowo ewakuowani do Moskwy. 
Tam Zula wstąpiła do Czerwonego Krzyża i pracowała w czołówkach. Z misją 
Czerwonego Krzyża została wysłana do Francji, gdzie pracowała w szpitalu 
wojennym. Poznała tam rannego oficera francuskiego, syna markiza d�Aux, 
który się w niej zakochał. Wbrew woli swych rodziców postanowił poślubić 
Zulę. Ona jednak uzależniła możliwość mariażu od tego, czy odnajdzie rodzi-
ców pozostawionych w Moskwie. Tymczasem Józefostwo Jeżowie po rewo-
lucji bolszewickiej wrócili do Polski i zamieszkali w skromnym mieszkaniu 
przy ul. Dzikiej w Warszawie, przy bracie Elizy Stanisławie. Pewnego dnia 
w 1919 pod tym domem zjawił się samochód misji francuskiej. Przybyły nim 
francuski attaché wojskowy wręczył Jeżowom wizy, bilety I klasy i pieniądze 
na przejazd do Paryża, dokąd się niezwłocznie udali i uczestniczyli w wy-
stawnym ślubie swej córki. Wkrótce zmarł teść Zuli i jej mąż został marki-
zem d�Aux. Młoda para zamieszkała na wsi w departamencie Sarthe. Zula 
niestety nie mogła mieć dzieci i małżeństwo po pewnym czasie się rozpadło. 
Niemniej markiz zapewnił jej rentę. Ojciec Zuli zmarł w Paryżu w 1924, 
natomiast matka otrzymała od zięcia stałą rentę. Utrzymywała kontakt z ro-
dziną Rostworowskich w kraju, bowiem w Okólnikach Związku Rodzinnego 
była stale wymieniana. Do 1929 zamieszkiwała w Paryżu, potem zmieniała 
miejsce pobytu, przed wojną miała adres: La Garonne, Colombes, 11 rue Ca-
hanine. Zmarła we Francji w 1943.

Wracając do notatek Kajetana Morowskiego, można wnioskować, że ich 
treść wiąże się bardziej z osobą Zuli niż jej matki Elizy. Uzupełniając infor-
macje o jej bujnym życiu, Morawski pisał: trzy razy wyszła za mąż, pierwszy 
raz nie wiem za kogo, drugi raz za jakiegoś lorda angielskiego, a trzeci raz 
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za Marquis d�O. Zainteresowany jej ekstrawaganckim życiem, zapytywałem 
o nią rożnych francuskich znajomych w 1939 roku. Nie umieli nic mi powie-
dzieć. Tak więc zamyka się krąg niewiedzy o Zofii d�Aux.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: K. Morawski, �Notatki genealogiczne�, op.cit.

JADWIGA Maria z ROSTWOROWSKICH LUBIENIECKA, ur. 1858, ziemianka.

Nie odznaczała się pięknością, dopiero w 35 roku życia wyszła za mąż 
za swego ciotecznego brata, wdowca, Włodzimierza hr. Lubienieckiego h. 
Rola, ur. w Balicach, pow. Chmielnik w 1844, zmarłego w Kielcach 29 XI 
1912, syna Hipolita i Jadwigi z Łempickich h. Junosza, właściciela Zamecz-
ka-Ostrów, pow. radomski. Była jego drugą żoną. Włodzimierz Lubieniecki 
bowiem w 1868 poślubił Felicję Goerscht-Drużbacką (1849�1874), h. włas-
nego, córkę Ignacego Goerschta, adoptowanego Drużbackiego, kapitana WP, 
właściciela dóbr Zameczek w pow. radomskim i Emilii z Manugiewiczów 
h. Wiernik, z którą miał córkę Marię Feliksę i synów Zdzisława i Stanisła-
wa Lubienieckich. Owa córka Maria wyszła za Henryka Dobrzańskiego, jej 
dziećmi byli Leonia (Lilka), zamężna za ambasadorem Kazimierzem Papée 
i Henryk Hubal-Dobrzański, słynny major WP, w latach 1939�1940 dowódca 
samodzielnego oddziału kawalerii. 

Ślub Jadwigi i Włodzimierza miał się odbyć w 1877. Z małżeństwa tego 
przyszła na świat jedna córka Felicja (1888�1949), później zamężna za Ar-
turem Łazarskim (1877-1930). Po przejęciu Zameczka przez syna z pierw-
szego małżeństwa � Stanisława, Lubienieccy zamieszkali w Kielcach, tam 
też przebywała Jadwiga po śmierci męża. Dopiero po I wojnie światowej 
przeniosła się do Krakowa, gdzie mieszkała przy al. Słowackiego 12. Będąc 
wdową, często jeździła do Winiar pod Warką, gdzie przebywała w domu za-
przyjaźnionego Wacława Dembińskiego, przez wiele lat sąsiada Zameczka. 
W tychże Winiarach zmarła tragicznie w wieku 78 lat. Siedziała zawsze przy 
kominku, z którego buchał ogień. Pewnego dnia zapalił się jej szlafrok. Stra-
ciła przytomność i zsunęła się w ogień. Znaleziono ją z tak znacznym stanem 
poparzenia, że już nie odzyskała przytomności. Zmarła 25 III 1936 w Winia-
rach, pochowana została w Warce.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: List Jadwigi Lubienie-
ckiej do Stanisława Rostworowskiego, Winiary, 28 XI 1935. Okólnik nr 3 Związku Rodziny 
Hr. Rostworowskich z 28 I 1938.
PUBLIKACJE: J. Dunin-Brzeziński, Rotmistrz Legionów Polskich, Pruszków 2004, s. 150�
151;
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STANISŁAW ANTONI JAN, ur. 6 II 1860 w Łopacionku, kwalifikowany pra-
cownik garbarni

Ochrzczony był w Iwaniskach 9 II 1860 przez ks. Jakuba Terwiekow-
skiego, jego rodzicami chrzestnymi byli: Marian Górczyński, służący z Ło-
pacionka i Margareta Chudelowska. Zatem ojciec nie ubiegał się o to, aby 
pierworodnemu synowi zapewnić rodziców chrzestnych mających znaczniej-
szą pozycję społeczną. Stanisław, choć przystojny, o rasowych rysach, nie 
przejawiał zdolności i rodzice przygotowywali go raczej do rękodzielnictwa. 
Być może był też jakiś uraz ojca do starszego syna Stanisława. Według rela-
cji korepetytora Aniołkiewicza, Gabriel Rostworowski ignorował Stanisława, 
uważając, że on, ze względu na swą zewnętrzną prezencję (w młodości miał 
jakiś tik w twarzy), nie będzie miał szans na wybicie się. W latach poprze-
dzających wybuch I wojny światowej Stanisław przebywał w Warszawie. 
Pozostały z tego czasu dokumenty wskazujące, że musiał ubiegać się o po-
twierdzenie swego szlachectwa, gdyż przebywając na Wołyniu widocznie nie 
został przez ojca zgłoszony do Heroldii rosyjskiej. 18 III 1913 gubernator 
warszawski podpisał pismo wskazujące, że senat rządzący może wydać Ro-
stworowskiemu potwierdzenie stanu szlacheckiego, czemu nie stają na prze-
szkodzie żadne sprawy karne ani przestępstwa polityczne. Z kolei 31 I 1914 
władze wyraziły zgodę na wpisanie Stanisława Antoniego Jana Gabrielowi-
cza do księgi genealogicznej dziedzicznej szlachty guberni warszawskiej. 

Trudności potwierdzenia swego szlachectwa Stanisław mógł mieć tak-
że ze względu na pełniony przez siebie zawód. Ojciec postarał się o to, by 
uzyskał on kwalifikacje garbarza i w tym zawodzie pracował na poziomie 
wykwalifikowanego robotnika. Podczas urlopów dojeżdżał na Wołyń, gdzie 
miał kolegów z lat młodzieńczych. Tam poślubił Adelę Czajewską, z którą 
zamieszkał w Warszawie przy ul. Dzikiej. Gdy wiek już mu nie pozwalał pra-
cować, został od 1922 przyjęty przez Antoniego Rostworowskiego w Kęb-
le pod Wąwolnicą w Lubelskiem, gdzie świadczył różne zawodowe usługi 
wobec potrzeb majątkowych, m.in. naprawiał zabytkowe meble. Był też ce-
niony z tego względu, że trafnie przepowiadał zmiany pogody. W czerwcu 
1923 w Kęble uczestniczył w pierwszym zjeździe rodzinnym i podpisał akt 
założycielski Związku Rodziny Hr. Rostworowskich h. Nałęcz. Po śmierci 
Antoniego Rostworowskiego Stanisław od 1934 został przyjęty przez Roma-
na Rostworowskiego w Józefowie nad Wisłą. Ciężka sytuacja materialna Jó-
zefowa wymagała jednak dopłat do jego utrzymania. Sprawę tę rozpatrzono 
podczas zebrania Związku Rodziny Hr. Rostworowskich, odbywającego się 
20 IX 1934 w Warszawie. Postanowiono utworzyć specjalny fundusz wspie-
rający egzystencję materialną Stanisława. Na zebraniu tym ośmiu członków 
rodziny zebrało 45 zł. Przeciętnie każdy wpłacił 5 zł, z wyjątkiem Leonii 
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Wierusz-Kowalskiej, która ofiarowała 10 zł. Niedługi był pobyt Stanisława 
w Józefowie nad Wisłą, gdyż zmarł 7 I 1937. Został pogrzebany na cmen-
tarzu w Rybitwach należącym do parafii józefowskiej. Grobem Stanisława, 
przykrytym płytą z piaskowca, opiekuje się Pani Irma Słomczyńska zamiesz-
kała w Lublinie.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Akt urodzenia w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Pe-
tersburgu, kopia w posiadaniu S. J. Rostworowskiego; Stanisław Rostworowski, Sprawozda-
nie z pierwszego zjazdu rodzinnego rodziny Rostworowskich herbu Nałęcz; Sprawozdanie 
z zebrania Związku Rodziny Hr. Rostworowskich w Warszawie z 20 IX 1934 r. 
PUBLIKACJE: O. T. Rostworowski, Szerzyć królestwo, Warszawa 2004, s. 343. 

ADELA z CZAJEWSKICH ROSTWOROWSKA h. Świnka, córka Antonie-
go i Anny ze Szweykowskich h. Trzaska, była córką gorzelanego i matki 
szlachcianki, pochodziła z Wołynia, żona Stanisława.

Po poślubieniu Stanisława Rostworowskiego mieszkała w Warszawie 
przy ul. Dzikiej. Była niedużego wzrostu, zawsze bardzo schludnie ubrana, 
cechowała ją wielka delikatność uczuć. Była ogromnie przywiązana do rodzi-
ny Rostworowskich, z wielkim uznaniem wspominała swoich teściów. W jej 
mieszkaniu było kilka cennych pamiątek rodzinnych, m.in. obraz Madonny 
Karmiącej, przywieziony z Włoch w połowie XVII wieku, który po kądzie-
li z Sapiehów przeszedł na Sołtyków, od nich na Łempickich i ostatecznie 
znalazł się w rękach Gabriela Rostworowskiego. Adela w ostatnich latach 
życia utrzymywała się z niewielkiej renty, jaką wypłacał jej senator Wojciech 
Rostworowski. Trochę dorabiała haftem. S.M. Rostworowski, który znał ją 
osobiście, zapisał o niej takie zdanie: Ciocia Adela, cóż to za przemiły typ 
staruszki, ze zdrowym i prostolinijnym poglądem i sądem o rzeczach. Podczas 
obrony Warszawy we wrześniu 1939 jej dom zburzyła bomba. Adela z resztką 
uratowanego dobytku przeniosła się do Gołąbek. Zamieszkała u swego krew-
nego, który w tej miejscowości był naczelnikiem stacji kolejowej. Zmarła 
w maju 1941 w Gołąbkach pod Warszawą i tam została pochowana, pogrzeb 
prowadził o. Tomasz Rostworowski TJ.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy S. M. Rostworowskiego do Zofii Łosiowej, Reims, 26 XII 1960, do 
Marii Woysym-Antoniewicz w Krakowie (1963).
PUBLIKACJE: o. T. Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 28.
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POKOLENIE XVI
Syn STANISŁAWA i ADELI z Czajewskich

JÓZEF, ur. 1893, syn Stanisława i Adeli z Czajewskich, porucznik WP.

Był uzdolniony. Kształcił się, by otrzymać tytuł inżyniera geometry. Pra-
cował w biurach kolejowych linii warszawsko-wiedeńskiej. W 1919 wstąpił 
do wojska i doszedł do stopnia porucznika 4 pułku ułanów. W pułku cieszył 
się bardzo dodatnią opinią dowódców i kolegów. W lutym 1920 został ciężko 
ranny na froncie. Przebywał w szpitalu w Białymstoku, skąd na polecenie 
Prokuratury Wojskowej przewieziono go do szpitala wojskowego w Pozna-
niu, gdzie go leczono. Ranny był w nerki. Raz tylko odwiedził go ówczesny 
major Stanisław Rostworowski i zastał go w dobrym stanie i dobrej myśli. 
Majora później już nie dopuszczano do odwiedzin w szpitalu, aż do czasu, 
kiedy go powiadomiono o śmierci Józia. Gdy udał się do szpitala, trumna 
już była zamknięta, podobnie rodzicom Józia, powiadomionym z pewnym 
opóźnieniem nie przez szpital, ale prze mjr. Rostworowskiego, także zwłok 
syna nie pokazano. Po pogrzebie władze szpitala majorowi Rostworowskie-
mu odesłały rzeczy zmarłego i jego pistolet. Postępowanie to było również 
zaskakujące z uwagi na pominięcie rodziców porucznika. Mjr Rostworowski 
nie wykluczał możliwości jakichś tragicznych przyczyn śmierci Józefa, nawet 
samobójstwa, choć na tle odbytych odwiedzin w szpitalu nie mógł wskazać 
powodów, dla których do takiej tragedii mogłoby dojść. Stefan M. Rostwo-
rowski przypuszczał, że Józef wypełniał jakąś tajną misję i być może został 
przez swoich przeciwników zgładzony, a Prokuratura Wojskowa postanowiła 
ten fakt ukryć. Józef zmarł 13 III 1920 w Poznaniu, został pogrzebany na 
tamtejszym cmentarzu wojskowym. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem 
Walecznych.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Kartka Anny Rostworowskiej, 8 V 1965 do S. M. Rostworowskiego; Li-
sty S. M. Rostworowskiego do Zofii Łosiowej, Reims, 26 XII 1960, do Anny Rostworow-
skiej, Reims, 2 VI 1965.

Rostworowski-Monografia tom2.ind421   421Rostworowski-Monografia tom2.ind421   421 2013-03-20   15:06:412013-03-20   15:06:41



~ 422 ~

POKOLENIE XV
Kolejne dzieci GABRIELA i KONSTANCJI z Łempickich

BOGUMIŁA z ROSTWOROWSKICH POTOCKA, ur. 1862, brunetka, o ciem-
nych rysach, z pewną skłonnością do otyłości

W młodym wieku poślubiła Stefana Potockiego h. Lubicz, administratora 
majątku Małyńskich na Wołyniu, cieszącego się opinią prawego człowieka. 
Ze związku tego narodziły się dwie córki, z których jedna wyszła za Brandta 
i miała dwóch synów. Jeden z nich, Edward, był zawodowym oficerem 14 
pułku ułanów Jazłowieckich. Bogumiła życie pędziła na Wołyniu, jej kontakt 
z rodziną był bardzo ograniczony. Umarła w Korcu w 1916, w czasie walk 
frontowych nad Styrem.

STEFAN Tadeusz, ur. w 1864 na Wołyniu 

W młodości wyraźnie faworyzowany wśród reszty rodzeństwa przez 
ojca, jego nauczycielem domowym był Aniołkiewicz. Podczas pobytu ro-
dziców w Warszawie wykształcił się na geometrę, w pewnym okresie ży-
cia był ziemianinem, właścicielem Brzumina vel Pawłowic pod Tarczynem 
w pow. błońskim. Blondyn, o jasnych oczach, sympatycznej twarzy, ze sta-
rannie podwiniętym wąsem. Całość jego sylwetki budziła przyjazne uczucia. 
W naukach pomagała mu finansowo ciotka Józefa Rostworowska. Ona też, 
kiedy ze względu na wiek nie była już w stanie zarządzać Brzuminem, do-
bra te oddała Stefanowi w zarząd. Był to moment krytyczny, bowiem mają-
tek ten, na skutek niespłacania długów, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, 
decyzją z 19XI/1 XII 1890, miało poddać sprzedaży na licytacji. Głównym 
dokuczliwym wierzycielem ciotki Józefy w tym czasie był Żyd Josek Wróbel 
z Tarczyna. Ciotka zapewne oddała mu karczmę w arendę, czym jego na-
tarczywość zmniejszyła, niemniej pod naciskiem Towarzystwa Kredytowe-
go Ziemskiego Brzumin miał być w listopadzie 1896 sprzedany. Na targach 
ziemskich proponowane były dwie ceny. Właśnie wtedy może korzystając 
z rozbieżności cen, sprawę wziął w swoje ręce Stefan Rostworowski i do 
wysprzedaży dóbr nie dopuścił. 

Od 5 V 1897 z woli ciotki Józefy Rostworowskiej stał się on właścicie-
lem dóbr Brzumin, zwanych teraz Pawłowicami. W tymże roku odsprzedał 
Bankowi Włościańskiemu folwark Józefin, wchodzący w skład dóbr Brzumin, 
dawniej nieznany, powstały już najprawdopodobniej za rządów ciotki Józe-
fy. Uzyskaną kwotą spłacił najpilniejsze długi w Towarzystwie Kredytowym 
Ziemskim i sam zaczął ubiegać się o otrzymanie kredytu, co jednak ze względu 
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na stan ekonomiczny majątku nie było łatwe. W 1898 z dobrami swymi zgło-
sił ponownie akces do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Osiągnąwszy 
niewątpliwy sukces w momencie przejęcia majątku, później jednak nie gospo-
darował oszczędnie i od 1900 zaczęły narastać długi, powstałe z prywatnych 
pożyczek zaciąganych u różnych ludzi, np. u Władysława Tytusa Kownaciń-
skiego � 4000 rbs, jednak przede wszystkim stał się głównym wierzycielem 
Żydów: Aleksandra Płockiego, Heima Cenacha i Nachmana Besserglika z Tar-
czyna. Niespłacane pożyczki szybko procentowały do bardzo wysokich sum 
zadłużenia, tak iż ostatecznie, jeszcze przed momentem zgonu ciotki Józefy, 
zamieszkałej teraz w Oborach, doszło do odsprzedania Pawłowic w obce ręce. 
Dnia 24 X 1903 nabywcą majątku stała się Joanna Stępińska. I tak skończył 
się związek Rostworowskich z wydzielonymi z dóbr leśniowolskich dobrami 
Brzumin, trwający niewątpliwie ponad sto lat. Siedziba właścicieli znajdowa-
ła się w Pawłowicach w niewielkim szlacheckim dworku, otoczonym również 
niezbyt rozległym parkiem. Nie była to na pewno rezydencja magnacka, ale 
Pawłowice stanowiły pewien ośrodek życia gospodarczego, czego potwier-
dzeniem może być to, że jeszcze po II wojnie światowej w miejscowości tej 
został powołany zarząd gospodarstwa doświadczalnego. Trzeba wspomnieć, 
że w księdze hipotecznej Brzumina zapisy dotyczące Stefana Rostworowskie-
go czynione były wyłącznie w języku rosyjskim. Był on wymieniany jako 
�pamieszczyk�, a tytuł hrabiowski, przypisywany jego poprzednikom, właści-
cielom tych dóbr, przy jego osobie był pomijany.

Rostworowski, przebywając w Pawłowicach, w 1898 poślubił Paulinę 
Saryusz-Wolską, co wskazywało na to, że pełniąc zawód ziemianina osiągnął 
pewną stabilizację życiową. Według Stefana M. Rostworowskiego, historyka 
rodzinnego, Stefan, syn Gabriela, uchodził za uwodziciela płci pięknej, rze-
komo mającego również skłonności homoseksualne. Opinie te nie są znane 
z żadnych zapisów. Stefan Tadeusz po sprzedaży Pawłowic został administra-
torem w jednym z majątków Mazarakich na Wołyniu oraz � podług wiadomo-
ści zebranych przez S. M. Rostworowskiego w Mikaszewiczach, był socjali-
stą, przewoził bibułę ze Lwowa do Radziwiłłowa oraz pomagał robotnikom 
swoimi i zapewne organizacyjnymi pieniędzmi. Jego małżeństwo z Pauliną 
miało być bezpotomne. Ale pewne to nie jest, gdyż dwukrotnie spotkałem 
się z opowieściami o jakichś nieznanych z genealogii hr. Rostworowskich, 
jakby związanych właśnie z tym Stefanem. Zmarł jesienią 1918, rzekomo 
zamordowany przez bandytów koło Krasnegostawu. Tak przynajmniej miały 
to przedstawiać gazety lubelskie, czego nie udało się potwierdzić.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum Państwowe w Górze Kalwarii, Hipoteka w Grójcu 37.
PUBLIKACJE: o T. Rostworowski, Szerzyć królestwo, Warszawa 2004, s. 343.
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PAULINA z SARYUSZ-WOLSKICH ROSTWOROWSKA h. Jelita, ur. ok. 1870, 
córka Jana, ziemianka, żona Stefana

Pięknością nie była. Mężowi Stefanowi wniosła posag w wysokości 
6000 rbs, który został zapisany na hipotece majętności Brzumin. Po ślubie 
zamieszkała z mężem w Brzuminie-Pawłowicach, stając się współwłaściciel-
ką majątku. Wszelkie zobowiązania finansowe podpisywała wspólnie ze Ste-
fanem Rostworowskim. Jej dość niewyrobione pismo wskazywałoby, że roz-
leglejszego wykształcenia nie miała. Stefanom urodziło się dziecko, jednakże 
Paulina ponoć nie miała pokarmu, a nie zaangażowała mamki; jak twierdzili 
niektórzy, dziecko to zmarło z głodu. W farze w Ołyce miało znajdować się 
epitafium pośmiertne Pauliny z Saryusz-Wolskich Rostworowskiej.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Marii Rostworowskiej do syna Michała, Jeńki, 17 IV 1899.
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ROZDZIAŁ XXXVI

POKOLENIA XIII–XIV

DZIECI FRANCISZKA KSAWEREGO 
I IZABELI Z MAŁACHOWSKICH

POKOLENIE XIII

STANISŁAW, ur. 21 XI 1785, najstarszy syn Franciszka Ksawerego, założy-
ciel Linii Środkowej – napisano o nim w rozdziale XXV

EWA z ROSTWOROWSKICH SOBOLEWSKA, ur. 9 I 1787, druga z rzędu 
dzieci i najstarsza z córek Franciszka Ksawerego i Izabelli z Małachows-
kiech

Dzieciństwo spędziła w Leśniowoli w domu swoich rodziców. Już jako 
dziecko musiała być ceniona przez otoczenie, gdyż była zapraszana do roli 
matki chrzestnej, w której chyba jednak była przez kogoś zastępowana. Bo-
wiem pierwszy raz owo zaproszenie otrzymała od Marianny i Laurentego 
Izyłowczów na dzień 23 VII 1790 do parafii w Worowie. Miała wówczas trzy 
latka, a zatem jej macierzyństwo chrzestne było symboliczne. Jednak sześć 
lat później, wspólnie ze swym bratem Stanisławem, została matką chrzestną, 
co prawda w drugiej parze, swej młodszej siostry Rozalii. W tym wypadku 
wywiązała się ze swojej roli, otaczając tą siostrę opieką do ostatnich dni swe-
go życia. W latach 1813�1814 odbywała z ojcem i rodzeństwem podróż do 
Krakowa i spokrewnionych dworów małopolskich. Z końcem kwietnia 1813 
Rostworowscy opuścili Kraków i kierując się w stronę Dobrej pod Limano-
wą, przejeżdżali przez Gdów i Raciechowice. Zatrzymali się na jakiś czas 
w domu państwa Sobolewskich w Komornikach. Wówczas Ewa Rostwo-
rowska zawarła bliższą znajomość ze swym przyszłym mężem, Kajetanem 
Sobolewskim. Nie była nim jednak wówczas zainteresowania, gdyż uczucia 
swe zwróciła ku uczestniczącemu w życiu towarzyskim Warszawy młodemu 
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Piwnickiemu. Mariażowi z Piwnickim była jednak przeciwna któraś z ciotek 
Ewusi i powiadomiła młodzieńca, że Ojciec panny Ewy wcale sobie Wać-
pana nie życzy, i cała familia toż samo. Po takim dictum Piwnicki ochłonął 
w amorach do Ewusi, a ona musiała się na poważnie zainteresować Sobo-
lewskim. Zimą z 1814 na 1815 przebywała w Warszawie pod opieką spo-
krewnionej pani Grabieńskiej, właścicielki podwarszawskich Domaniewic, 
dokąd też często wyjeżdżała. Z tego czasu zachowało się nadzwyczaj przy-
jemne wspomnienie o niej, spisane przez Olę Tańską, późniejszą Tarczewską, 
w tym czasie przyjaciółkę Rostworowskiej. Zapisała ona: Przy Grabieńskiej 
bawiła jej krewna, panna Ewa Rostworowska, osoba prawie brzydka z pierw-
szego wejrzenia, ale tak przyjemna, tak rozsądna, konwersacji tak uprzejmej, 
tyle słodyczy pełna, taż malowała się tak tkliwie w rysach jej twarzy, że nie 
podobna było znać ją, a nie kochać. Jej towarzystwo najwięcej mi czyniło 
dom pani Grabieńskiej przyjemny. Rzadkie to wspomnienie tak serdecznie 
spisane piórem młodej panienki o swej rówieśnicy. U Marii Woysym-Anto-
niewiczowej, prawnuczki Ewy w Krakowie, zachował się list Ksawerego Ro-
stworowskiego z 15 XI 1814, nadany z Warszawy, a adresowany do Kajetana 
Sobolewskiego i omawiający modus jego przyjazdu na ślub z Ewą. Wynika 
z tego, że w 1815 w Warszawie Ewa poślubiła Kajetana Sobolewskiego. Owa 

Ola Tańska spisała też osobiste 
wyznania Ewy co do osoby So-
bolewskiego. Rzekomo jej zwie-
rzenia tak brzmiały: Skończywszy 
z Piwnickim, powiedziała mi, że 
ma iść za mąż za pana Sobolew-
skiego, wdowca z Krakowskiego. 
Poznała go podczas emigracji 
wszelkich w Warszawie tchórzów. 
Tenże pan Sobolewski, jak mówi-
ła, bardzo był przyjemnym i zapa-
miętale ją kochał. Lubiła go, ale 
wcale nie tak, jak Piwnickiego. 
Tańska dodała od siebie: Ewusia 
musiała się o nim przekonać, bo 
w rok później została jego żoną. 
Owo wspomnienie o �tchórzach 
w Warszawie� najpewniej odno-
siło się do tych mężczyzn, któ-
rzy w 1812 nie udali się razem 
z Napoleonem na wyprawę mo-
skiewską. 

Ewa z Rostworowskich Sobolewska (1787�1856) 
� najstarsza córka Franciszka Ksawerego, 

ziemianka, właścicielka Komornik pow. wielicki 
i Osieczna pod Myślenicami
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Sobolewski zwolennikiem cesarza Francuzów nie był. Urodzony 4 VIII 
1778 w Nieprześni pod Sobolowem, miał ukończoną szkołę wojenną Akademii 
Terezjańskiej im. Cesarzowej Teresy w Wiener-Neustadt. W 1796 brał udział, 
jako wojskowy austriacki, w wojnie z Napoleonem, toczonej nad Renem. 
W 1800 wystąpił z wojska, niemniej pójście z kolei z cesarzem Francuzów na 
Moskwę nie leżało w jego zamiarach. Po wyjściu z wojska ożenił się z Anielą, 
pochodzącą z węgierskiej rodziny Marianich, przybyłej z Toke Terebes. Była to 
osoba starsza, wdowa po Michale Lewińskim i wkrótce zmarła. Kajetan szpar-
ko gospodarował, spłacając dzieci swej pierwszej żony. Gdy w Komornikach 
poznał pannę Rostworowską, zakochał się w niej szczerze. Ewa zatem w 1815 
opuściła równiny mazowieckie, by jako pani Kajetanowa Sobolewska udać się 
do górzystego kraju ziem podkrakowskich, w których leżały majątki Sobolew-
skich h. Łada: Sobolów koło Łapanowa i Komorniki koło Raciechowic w po-
wiecie wielickim. Całkiem to była inna ziemia niż ta, gdzie się urodziła. Spore 
górki, spadające do krętych rzeczek. Drewniane kościółki, domy w stylu gó-
ralskim, gęste zaludnienie, ludność mówiąca inną niż mazowiecka gwarą. Był 
to świat całkiem odległy od tego, z którego się wywodziła i w dodatku �zabity 
deskami�, co sprawiło, że jej kontakty z rodziną bardzo osłabły. 

Osiadła w Komornikach, w niewielkim dworku po dziś dzień istnieją-
cym, dobrze rozplanowanym wewnątrz, a zbudowanym z końcem XVIII wie-
ku. Był on otoczony niedużym parkiem. Jej mąż, Kajetan Cyrus Sobolewski 
z Sobolowa, był synem Onufrego i Marii z Rozłuckich, I voto żony Konstan-
tego Olizara, podkomorzego włodzimirskiego, zmarłej w 1831. Temu Kon-
stantemu Olizarowi jest poświęcona tablica epitafijna umieszczona na murze 
kościoła w Raciechowicach, na której napisano, że był on urodzony z Cze-
twertyńskiej, był poczciwym obywatelem dla Ojczyzny oraz że umarł 26 IV 
1804. Lecz nie wspomniano, że jego pierwszą żoną, poślubioną w 1776, była 
Róża Fink. Z wywodu tego w każdym razie wynika, że teściowa Ewy przez 
pierwszego męża spokrewniona była z Olizarami i Czetwertyńskimi oraz po-
przez swego męża z rodziną Finków. Ewa, teraz Sobolewska, nie tylko przez 
młodą Tańską, ale i przez swą ciotkę Helenę Chrapowicką musiała być lubia-
na i zarazem nieuznawana za zbyt zamożną, gdyż kasztelanowa mścisławska 
zaraz po śmierci swego brata Adama Sufczyńskiego, ale przed 28 VII 1829, 
z pozostawionych przez niego funduszy przyznała jej 10 000 złp. Zapewne 
za tę kwotę w 1832 zostały zakupione leżące koło Myślenic Osieczany. Był 
to majątek Ewy Sobolewskiej, co jej mąż wpisem do ksiąg ziemskich oficjal-
nie stwierdzał. Majątek nie był wielki, więc ponoć z funduszy Ewy starczyło 
na założenie w Osieczanach gorzelni. Kajetan miał też przekopać od Raby 
do Osieczan rzeczkę Młynówkę, na której pobudował młyn, założył także 
stawy, rozpoczynając prowadzenie hodowli ryb. Mąż Ewy nie piastował żad-
nych urzędów. Jak wynika z prowadzonych przez niego prac, był zapalonym 
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rolnikiem, umiejącym zespalać swoje majętności z zaczątkami przemysłu. 
Był właścicielem Komornik, ale czuł się związany z Sobolowem, ze swym 
rodzinnym domem. Tam zmarł 24 II 1837 i tam został pochowany, o czym 
mówi tablica epitafijna znajdująca się w sobolowskim kościele. 

Ewa zatem po dwudziestu dwóch latach małżeństwa owdowiała. Trzeba 
przypomnieć, że do 1838 była wraz z częścią swego rodzeństwa współwłaś-
cicielką Brzumina. Ponieważ stosunki własnościowe tego majątku były nie-
uregulowane, nie otrzymywała nawet procentów od przysługującej jej schedy 
w kwocie 26 000 złp, zapisanej na Leśniowli. Do Królestwa nie przyjeżdżała 
i jej bierna w tej mierze postawa utrudniała uregulowanie praw własnościo-
wych dóbr pozostawionych przez ojca Franciszka Ksawerego. Kajetanostwo 
Sobolewscy, żyjąc z dala, utrzymywali jedynie stosunki z rodzeństwem cio-
tecznym Ewy, to jest z Władysławem Małachowskim i jego żoną Hortensją, 
również z domu Małachowską, z Nowego Miasta nad Pilicą. Córka Kajetana 
i Ewy, Antonina (23 I 1817�5 XII1884) ochrzczona była właśnie w Nowym 
Mieście. Na Antoninę, późniejszą Ostoja-Finkową, przeszły Komorniki, 
które przez dwa pokolenia pozostały w rękach Finków. Antonina po mat-
ce odziedziczyła piękny obraz religijny, który był w posiadaniu prawnuczki 
Ewy Soblewskiej jeszcze po II wojnie światowej. Małżonkowie Ewa i Kaje-
tan Sobolewscy mieli czworo dzieci. Właśnie ową najstarszą spośród nich, 
Antoninę, zamężną za Julianem Finkiem, potem Helenę zamężną za Hołu-

Dworek Sobolewskich w Komornikach, 
[fot. S. J. Rostworowski]
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bowiczem oraz synów Marcelego i Tadeusza. Zięć Ewy, Juliusz Ostoja Fink 
(10 I 1805�25 V 1887) był w Komornikach podczas rabacji chłopskiej z 1846 
i o mało nie został zamordowany przy bramie wiodącej do dworu. W miej-
scu, gdzie przeżył dramatyczne chwile, obok bramy wjazdowej do parku, 
stoi przypominający te zdarzenia postument. Wierzył, że uratowała go Matka 
Boża. Dlatego też po drugiej stronie drogi, naprzeciw bramy wystawił dzięk-
czynną figurę Matki Boskiej. Juliusz Fink majątek Komorniki przekazał swo-
jemu synowi Adamowi, który w 1922 odsprzedał go działaczowi ludowemu 
Wawrzyńcowi Stojekowi. Potomkowie tego działacza ludowego dziś jeszcze 
zamieszkują dworek w Komornikach. W nim to niegdyś przebywała nie tyl-
ko Ewa z Rostworowskich, ale także jej siostra Rozalia Rostworowska. Ewa 
bowiem do Komornik przyjęła na stałe swą niezrównoważoną psychicznie 
najmłodszą siostrę Rozalię, co było czynem potwierdzającym opinię o jej 
dobrym sercu i solidarności rodzinnej. 

Owdowiała Ewa zaczęła interesować się swymi rodowymi uprawnienia-
mi majątkowymi. Co prawda, nadal czyniła to za pośrednictwem swego brata 
Jana Nepomucena, do Warszawy osobiście nie przybywając. Na podstawie 
umowy z rodzeństwem, spisanej 20 IX 1838, ustępowała swoją własność na 
dobrach Brzumin i Leśniowola bratu Mikołajowi. Jednocześnie godziła się na 
to, by jej scheda zahipotekowana na dobrach Leśniowola została zmniejszona 
o kwotę 11 750 złp, z uwagi na to, że brat Mikołaj uznał, iż kapitał majątku 
był zużytkowany na regulowanie melioracji i ogromnej wierzytelności wobec 
Depozytury Jeneralnej Cywilnej w Warszawie. Do tego, aby jej oświadcze-
nie woli było uznane przez Wydział Hipoteczny, musiała przedłożyć odpo-
wiednie dokumenty zatwierdzone w Krakowie. Ostatecznie jej zrzeczenie się 
części schedy przez Wydział Hipoteczny w Warszawie zostało uznane do-
piero 2 X 1840, a Jan Nepomucen trzy lata później z datą 12 XI 1843 zdołał 
wprowadzić do księgi hipotecznej Brzumina odpowiednie zapisy. Natomiast 
w księdze hipotecznej Leśniowoli, działając w imieniu Mikołaja, wprowa-
dził on z datą 8 V 1842 wykreślenie należności w wysokości 14 250 złp, co 
oznacza, iż pozostała część schedy została wyplacona Ewie Sobolewskiej po 
dwudziestu sześciu latach od czasu śmierci ojca Ksawerego. Ewa po śmierci 
swego męża zarząd Osieczan przekazała swemu starszemu synowi Marcele-
mu. Młody Sobolewski był przygotowywany do zawodu wojskowego, gdyż 
ukończył szkołę bombadierów w Wiedniu. Ostatecznie jednak został rolni-
kiem. W 1846 nie był ofiarą chłopskiej rabacji, gdyż przebywał w tym czasie 
w Miropolu na Wołyniu u swego wuja Mikołaja Rostworowskiego. Fakt ten 
wskazuje na to, że dzieci właścicielki Osieczan utrzymywały kontakt z rodzi-
ną Rostworowskich. Ewa Sobolewska zmarła w 22 IV 1856 w Komornikach. 
Pochowana została na cmentarzu w Raciechowicach. Parafialna księga zgo-
nów odnotowuje ją jako właścicielkę Osieczan. Przed śmiercią opiekę nad 
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swą chorą umysłowo siostrą przekazała swemu zięciowi Julianowi Finkowi, 
który stał się kuratorem Rozalii. 

Wskutek śmierci matki Marceli Sobolewski stawał się tylko właścicie-
lem jednej czwartej majętności osieczańskiej. Dobrze prowadzony majątek 
przynosił mu na tyle znaczne dochody, iż do 1861 spłacił schedy obu sióstr 
Antoniny Finkowej i Heleny Hołubowiczowej, a w roku następnym z zaciąg-
niętego kredytu spłacił też brata Tadeusza. Marceli Sobolewski był członkiem 
wydziału powiatowego Myślenic i wiceprezesem Krakowskiego Towarzystwa 
Leśniczego. Zmarł w 1884, pozostawiając z małżeństwa z Konstancją de Lu-
braniec Dąbską trzech synów: Feliksa, Józefa i Pawła. Ów najmłodszy Paweł 
Cyrus Sobolewski (1863�1930), ur. w Osieczanach, generał brygady artylerii 
w armii austriackiej, zasłużył się w Wojsku Polskim podczas wojny z bolsze-
wikami; w 1923 został mianowany tytularnym generałem dywizji. Miał świa-
domość tego, że jest wnukiem Ewy Rostworowskiej. Dwukrotnie odwiedzał 
Antoniego Rostworowskiego w Kęble, gdzie był nazywany wujem Pawłem. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Księga urodzeń parafii Worów z lat 1786�1797, poz. 525 i 543, z lat 
1797�1802, poz. 60 i 106; Liber Mortuorum Parafii św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach, 
t. XVII, s. 21 nr 6; Archiwum Państwowe w Górze Kalwarii, Hipoteka w Grójcu, sygn. 
37, 38, 300, 351; Wypis urzędowy protokułu publikacji testamentu niegdy Heleny z Suff-

Tablica kamienna umieszczona w okólniku kościoła w Raciechowicach pod Myślenicami, 
wspomina Kajetana Sobolewskiego i jego żonę Ewę z Rostworowskich, 

pochowaną na tamtejszym cmentarzu
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czyńskich Chrapowickiej, kasztelanowej mścisławskiej, w posiad. S. J. Rostworowskiego; 
Pamiętnik Juliana Ostoi Finka w posiadaniu Jana Marszałkowicza we Wrocławiu; B. PAN 
w Krakowie rkp. 1783 Jan Rostworowski, Diariusz podróży odbytej 1813 roku w Krakow-
skie, Galicją i Sandecki Cyrkuł�, s. 42; List Marii Woysym-Antoniewicz do S. M. Rostwo-
rowskiego, Kraków 2 IV1963, B.Jag. R. 4172 III; Al. Mysiński, �Zarys dziejów parafii św. 
Wojciecha w Drogini�, Kraków 1993, 82 (mps powielany), s. 80.
PUBLIKACJE: A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1902, t. V, s. 288 (Finkowie); Aleksan-
dra z Tańskich Tarczewska, Historia mego życia. Wspomnienia warszawianki. opr. I. Ka-
niowska-Lewińska, Wrocław�Warszawa 1967, s. 170�173;P. Stawecki, Słownik biograficzny 
generałów Wojska Polskiego 1918�1939, Warszawa 1994, s. 311.

ANTONI Meliton, ur. 10 III1789, założyciel Najmłodszej Linii, tzw. milejow-
skiej, o którym będzie mowa w rozdziale XXXVIII

ANNA Konstancja z ROSTWOROWSKICH br. KOBYLIŃSKA (Anusia), ur. 1791, 
druga z rzędu córka Franciszka Ksawerego i Izabeli z Małachowskich

Dzieciństwo spędziła w Leśniowoli, o czym świadczą zapisy w księdze 
urodzeń parafii Worów, do której w latach 1794�1799 Anna była zapraszana, 
by spełniać ze swym bratem Stanisławem rolę matki chrzestnej. Pierwszy 
raz matką chrzestną Joanny Orzechowskiej została 16 X 1794, mając zale-
dwie trzy latka. Występowała tu zgoła symbolicznie, ważne jednak było to, 
że była córką właściciela dóbr leśniowolskich, który zapewne coś świadczył 

na rzecz małej Joanny. Lata 1813�
1814 spędziła w Krakowie i w Ga-
licji, a po powrocie do Królestwa 
mieszkała w Warszawie w domu Ro-
stworowskich przy Nowym Świecie. 
W stolicy poznała swego przyszłego 
męża, Floriana bar. Kobylińskiego h. 
Łodzia, generała brygady oraz nad-
zwyczajnego radcę stanu i prezesa 
Komisji Województwa Płockiego 
w Królestwie Polskim, którego po-
ślubiła w 1825. 

Kobyliński, ur. w 1774 w No-
wogródku na Litwie, był synem Szy-
mona i Scholastyki Rajeckiej h. Ła-
bądź. Był wdowcem. Pierwsza jego 
żona Teodora Katarzyna Ziemięcka 
zmarła w 1814, pozostawiając córkę 
Elizę, wydaną później za Jana Wil-
helma Cassusa, pastora i profesora 

Anna z Rostworowskich Kobylińska 
(1791�1847)
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gimnazjalnego. Druga żona Izabela z Dembowskich zmarła w 1819. Z nią 
Kobyliński miał dwie córki: Józefę, która później wyszła za mąż za Juliusza 
Rostworowskiego, wnuka rodzonego stryja jego drugiej żony, oraz Eleonorę, 
zaślubioną Eustachemu Wołłowiczowi. Kobyliński zawierając związek mał-
żeński z Anną Rostworowską miał już poza sobą spory szmat życia, bogatego 
w różne znamienne wydarzenia. Był uczestnikiem powstania kościuszkow-
skiego, walczył w Kurlandii i w obronie Warszawy. Dostał się do niewoli 
rosyjskiej, z której uwolniono go wówczas, gdy na tron w Petersburgu został 
wyniesiony car Paweł I. Był właścicielem rozległych dóbr Worończa w po-
wiecie nowogródzkim na Litwie. W 1798 wybrano go deputatem do Naj-
wyższego Trybunału Litewskiego oraz pisarzem i zastępcą przewodniczące-
go litewskiego Sądu Głównego. Nie zamierzał jednak przebywać na Litwie, 
poszukiwał okazji, by zaciągnąć się do służby wojskowej. W 1804 wyjechał 
do Paryża, w rok późnej już miał przydział do sztabu głównego francuskiego, 
w którym zajmował się wywiadem. W 1806 był już pod rozkazami cesa-
rza Napoleona lub jego szefa sztabu marszałka Louisa-Aleksandre Berthiera. 
Utrzymywał stosunki z gen. Janem Henrykiem Dąbrowskim i Józefem Wybi-
ckim. W latach 1806�1807 brał udział w wojnie z Prusami, był uczestnikiem 
bitwy pod Pruską Iławą, po wkroczeniu wojsk napoleońskich do Królew-
ca w 1807 został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po pokoju w Tylży 
udał się na Litwę, gdzie prowadził wywiad na rzecz sztabu francuskiego. Był 
jednym z pierwszych Polaków, jacy zostali w 1809 wyróżnieni specjalnym 
dekretem cesarza Napoleona. Nazwisko jego zostało jednak zniekształcone 
i zapisane jako �Kabienowski�. Zdaniem Stanisława Kirkora, badacza spraw 
donacji przyznanych przez Napoleona Polakom, pod tym zniekształconym 
nazwiskiem kryje się Florian Kobyliński, który otrzymał wówczas tytuł ba-
rona Cesarstwa. Natomiast do przyznanego tytułu nie została dołączona do-
nacja, co było prawdopodobnie spowodowane wiedzą o wielkiej osobistej 
fortunie wyróżnionego Polaka.

W 1809 podczas wojny z Austrią w ramach korpusu marszałka Davouta 
w stopniu majora Kobyliński brał udział w licznych bitwach na terenie Nie-
miec. Dostał się do niewoli, ale po pokoju w Schonbrunnie był uwolniony. 18 
V 1809 został mianowany kawalerem Legii Honorowej. Był wówczas w stop-
niu pułkownika. Podczas kampanii moskiewskiej w 1812 był szefem sztabu 
I Korpusu Wielkiej Armii pod marsz. Davout i na tanowisku tym sprawował 
bardzo skutecznie kierownictwo wywiadu wojskowego. Dotarł do Moskwy, 
25 X 1812, podczas rozpoznawania stanowisk nieprzyjacielskich pod Mało-
jarosławcem, został ranny w udo. Grenadierzy francuscy na noszach donieśli 
go do Wilna. Tam przeszedł amputację nogi. Rosjanie jako jeńca wojennego 
wywieźli go wkrótce do Woroneża. W 1815 został przedstawiony cesarzowi 
Aleksandrowi I, otrzymał zwolnienie z niewoli oraz dymisję w randze ge-
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nerała brygady. Co więcej, został, zapewne jako inwalida, a więc człowiek 
uzależniony, mianowany prezesem Komisji Województwa Płockiego i nad-
zwyczajnym radcą stanu. Ponadto w latach 1816�1819 był dyrektorem fabry-
ki broni. Deputacja Senatu 22 X 1820 zatwierdziła jego tytuł barona, a na-
wet dekorowano go orderami rosyjskimi. Sprawami województwa płockiego 
zajmował się dość energicznie, tym więcej, że nieopodal Płocka miał własne 
dobra Radzanowo. U niektórych pozostawił dobre wspomnienie. Na przykład 
Kajetan Koźmian wspominał, że roztoczył opiekę nad skierowanym do Płocka 
do pracy urzędniczej poetą Kajetanem Jaksą Marcinkowskim, którgo stał się 
protektorem. Wojewoda jednakże znaczną część życia pędził w Warszawie. 
Tu zaprzyjaźnił się z Heleną Chrapowicką, kasztelanową mścisławską, która 
uczyniła go egzekutorem swego testament; swe dobra ziemskie przepisywala 
w nim bratu Anny, ppłk. Stanisławowi Rostworowskiemu. W kolejnej wersji 
swego testamentu spisanej 19 II 1826 Chrapowicka oświadczała: Straciwszy 
z czułym żalem u siebie Jaśnie Wielmożnego Józefa Cieszkowskiego krew-
nego ukochanego i Egzekutora Testamentu majętności tej nieodżałowanej 
straty, Opatrzność Najwyższa daie mi znaleźć w osobie Jaśnie Wielmożnego 
Barona Kobylińskiego Prezesa Departamentu Płockiego, Kawalera orderów 
krajowych i zagranicznych, równie czułego Egzekutora, którego proszę ze 
łzami, aby po moim zgonie był czułym Egzekutorem tej ostatniej woli mo-
iey, tak w testamencie, iako i w kadycyllu zostawionej, a oraz pozostałemu 
moiemu Sukcesorowi uniwersalnemu Stanisławowi Rostworowskiemu, jako 
szwagier czuły i przywiązany do familii był pomocą we wszystkiem. Ta jest 
ostatnia wola moia, którą własną ręką pisałam, i podpisałam. 

Nie jest wykluczone, że i Opatrzność Najwyższa dała znaleźć ciotce Chra-
powickiej właśnie onego barona Kobylińskiego jako męża dla Anny, siostry 
sukcesora Stanisława. Anna, od wielu lat już osierocona od obojga rodzi-
ców, zmarłych przed końcem drugiego dziesięciolecia wieku XIX, na wiel-
kie w wianie posiadłości liczyć nie mogła, a i wiek jej przekroczonych lat 
trzydziestu wskazywał na potrzebę rychłą zawarcia związku małżeńskiego. 
Kasztelanowa mścisławska natomiast zapewne zabiegała, by bar. Kobyliń-
skiego, jako �świetną partię�, jak najmocniej związać z rodziną i dlatego też 
uczyniła go egzekutorem swego testamentu. Męża Anny musiała uznawać za 
człowieka bardzo zamożnego, bo w swoim testamencie tej swojej bratanicy 
żadnej darowizny pieniężnej nie przyznała. Wspominała jednak Annę w swym 
wcześniejszym testamencie z roku 1819, kiedy ta była jeszcze panną. I jej to 
w razie swej śmierci przyznawała Droższe artykuły z mojej garderoby i innych 
ruchomości, może traktując jeszcze wówczas Annę jako osobę niesamodziel-
ną finansowo. Anna, podobnie jak jej dwaj bracia i dwie siostry, była współ-
właścicielką dóbr Brzumin, zwanych też Pawłowicami, pozostawionych przez 
jej ojca Franciszka Ksawerego. Brzumina nie oddano żadnemu konkretnemu 
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spadkobiercy, uznając że z majętności tej będą spłacane wiana panien Ro-
stworowskich. W lutym 1836 w Radzanowie przebywał Jan Nepomucen, brat 
Anny, który wspominał, iż przybył względem familijnego ułożenia interesów. 
Wówczas do św. Jana miał być zrealizowany plan sprzedaży Pawłowic. Ale 
do tego nie doszło, być może dlatego, że dobra te, wskutek braku dokonania 
podziału, właściwie do 1838 prawnego właściciela nie miały. W tymże 1838 
Anna wspólnie z bratem Janem Nepomucenem doprowadziła do prawnego 
zrzeczenia się rodzeństwa współwłasności dóbr Brzumin na rzecz brata Miko-
łaja. Dokument wyrażający jej wolę podpisała wspólnie z Janem Nepomuce-
nem i mężem Florianem Kobylińskim, co świadczy też o tym jak dalece baron 
był zaangażowany w sprawy majątkowe żony i jej rodzeństwa. Już dziesięć lat 
wcześniej, w 1828, Kobyliński dokonał subrogencji, to znaczy wykupił rosz-
czenie Faustyny z Wołowskich Płażewskiej na sumę 30 000 złp, stając się tym 
samym współwierzycielem należnej z Brzumina kwoty 156 000 złp dla De-
pozytury Jeneralnej Cywilnej w Warszawie. Mógł więc dokumenty dotyczące 
Brzumina podpisywać, bo nie tylko jego żona, ale i on do czasu zrzeczenia się 

Epitafium Floriana Kobylińskiego i Anny z Rostworowskich 
� kolatorów kościoła pod wezw. św. Floriana w Radzanowie pod Płockiem
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na rzecz Mikołaja w jakiejś 
części był współwłaścicie-
lem tej majętności. 

Na Mirowicach nale-
żących do brata Jana Nepo-
mucena był zapisany posag 
Anny Rostworowskiej, wy-
noszący kwotę 26 000 złp. 
W 1838 wyraziła ona zgodę 
na zmniejszenie tego zapi-
su o 11 000 złp, jako kapi-
tału już zużytego w części 
na należności dla Depozy-
tury Jeneralnej Cywilnej. 
Od tego czasu w sprawie 
przysługującej jej części 
schedy pozostawała wie-
rzycielką swojego brata. 
Ostatecznie jednak pozo-
stałą część schedy w kwo-
cie 15 000 złp odebrała 
z Mirowic 4 I 1840. Florian 
Kobylińki, jej mąż, drogą 
spadku, wszedł w posia-
danie majątku Radzanowo 
pod Płockiem. Radzanowo 
było pierwszym miejscem, 
w którym Anna stała się 

panią domu i zarządczynią. Był tam niewielki drewniany dworek położony 
w parku, którego granice wyznaczał akwen wodny. Na skraju parku mieściły 
się zabudowania gospodarcze, a wśród nich wielki spichlerz zbożowy, który 
przetrwał po dziś dzień.Dwór został spalony w 1972, park mocno jest przetrze-
biony, natomiast spichlerz stoi i co więcej, w latach siedemdziesiatych minio-
nego stulecia, gdy w Polsce u władzy był Edward Gierek, spichlerz ten, tylko 
od strony przebiegającej koło niego drogi, był otynkowany. Chodziło o to, by 
I sekretarz partii, jeżdżący do Petrochemii w Płocku, nie widział obdrapanych 
murów wielkiego budynku gospodarczego, dlatego go też z jednej tylko strony 
tynkowano i malowano. Z pozostałych nadal niszczał. 

Na drugim końcu parku znajduje się kościół parafialny. I tu właśnie rola 
Anny jest godna odnotowana. To ona wspólnie z mężem stała się fundatorką 
nowego kościoła, wybudowanego już jednakże po jej śmierci w latach 1859�

Wielki spichlerz � pozostałość 
zabudowań gospodarczych w Radzanowie, 

(stoi S. J. Rostworowski).
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1861. O parafii radzanowskiej są już pierwsze wzmianki w 1448. Kościół 
tamtejszy był pod wezwaniem św. Floriana, stąd też zapewne wywodzi się 
imię męża Anny. W kościele jest kilka ładnych obrazów oraz innych sprzętów 
o historycznym znaczeniu. W bocznej salce na wysokości ołtarza znajdują 
się dwie tablice epitafijne, jedna duża z czarnego marmuru, przypominające 
pamięć Anny z Rostworowskich i Floriana bar. Kobylińskiego. A nad bramą 
frontową kościoła znajduje się tablica tej treści: D.O.M. Maria z baronów 
Kobylińskich i Stefan Małżonkowie Hołyńscy w wykonaniu woli ś.p. Anny 
z Roztworowskich i Floryana Małżonków Kobylińskich kościół ten we wsi 
Radzanowie po większej części kosztem własnym wymurowali. R.P. 1859.Za-
tem o gruntownej renowacji kościoła decydowała wola nieżyjących już Anny 
i Floriana. W polskich rodzinach szlacheckich tak było, iż sprawami donacji 
kościelnych zajmowały się głównie kobiety i one były ich inicjatorkami. I tu 
też zapewne inicjatorką utworzenia funduszu niezbędnego dla prac renowa-
cyjnych kościoła była Anna Kobylińska. Ale jest rzeczą godną podkreślenia, 
że jej córka i zięć na tablicach wmurowanych w kościele ów akt donacji ro-
dziców tak wiernie przypominają. 

Ślub Anny z wojewodą płockim zapewne nie nastąpił z porywu wielkiej 
miłości. Raczej rozsądek tu górował. Niemniej w małżeństwie tym przyszły 
na świat dwie córki: Marianna, która poślubiła Stefana Hołyńskiego i Izabe-
la, wydana za Ignacego Ciechanowieckiego. Gdy wybuchło powstanie 1830 
prezes Kobyliński wydał odezwę do obywateli swego województwa, a po-
nadto na cele tworzącej się Legii Litewskiej z własnych funduszy wpłacił 
30 000 złp. Zajął zatem stanowisko wyraźnie patriotyczne, lekceważące łaski 
udzielone mu przez władze carskie. Rząd powstańczy jednakże 18 II 1831 
odwołał go ze stanowiska wojewody płockiego, uznając, że w działalności 
swej okazywał zbyt mało energii. Z kolei po upadku powstania na jakiś czas 
powrócił na dawne stanowisko (1832), które piastował do 1835. Kobylińscy 
po powstaniu często jeździli do swoich dóbr na Litwie, w których Anna na-
wet długo niekiedy przebywała, szczególnie w latach 1834�1836. Byli też 
wierni Radzanowowi, w którego rozwój włożyli tyle trudu. W zasadzie jed-
nak mieszkali na stałe w Warszawie, gdzie był łatwiejszy dostęp do lekarzy, 
co z upływem lat stawało się rzeczą ważną. Baron dokupił wówczas dobra 
Opacz Wielka pod Raszynem,. które w spadku przeszły na jego córkę Józefę 
Juliuszową Rostworowską. Florian br. Kobyliński, dotknięty atakiem apo-
pleksji, zmarł w Warszawie 27 II 1843. Anna z Rostworowskich przeżyła 
go niewiele, gdyż zmarła 6 XI 1847 również w Warszawie. W Płocku jedna 
z głównych ulic nosi nazwę alei Floriana Kobylińskiego.

W Radzanowie po śmierci rodziców osiadli Marianna i Stefan Hołyńscy 
(1815�1878). I to właśnie oni z funduszy rodziców doprowadzili do budowy 
świątyni, opartej na fundamentach dawnego kościoła św. Floriana. Kolejnymi 

Rostworowski-Monografia tom2.ind436   436Rostworowski-Monografia tom2.ind436   436 2013-03-20   15:06:442013-03-20   15:06:44



~ 437~

właścicielami Radzanowa byli Jan i Janina z Ciechanowieckich Hołyńscy, a na-
stępnie ich syn Włodzimierz (1891�1940), bezdzietny, zamordowany według 
Krzysztofa Jasiewicza w Auschwitz, a według relacji proboszcza radzanow-
skiego, ks. Franciszka Stępnowskiego w Działdowie, w ramach eksterminacji 
społeczeństwa polskiego ziemi płockiej. Potomkowie Anny z Rostworow-
skich Kobylińskiej po Aleksym Ciechanowieckim (1879�1958) i jego córce 
Jadwidze (1914�1989) oraz zięciu Jerzym Sturm de Strem rzekomo mają żyć 
w Brazylii. Z majętności radzanowskiej, którą Anna jako swój dom zapewne 
kochała, po rządach �ludowych� pozostał spichlerz i resztki parku.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Księga urodzin parafii Worów z lat 1786�1797, poz.529 i z lat 1797�1802, 
poz. 106; AP w Górze Kalwarii, Hipoteka w Grójcu, sygn. 37, 38, 300, 351; Wypis urzędowy 
protokułu publikacji testamentu; APL, Akta po Muzeum KUL 56, Korespondencja Mikołaja 
Rostworowskiego z Mirowic, listy z 11X1834 i 24 II1836. 
PUBLIKACJE: S. Łoza, Legia Honorowa w Polsce 1803�1923, Zamość 1923, s. 50; J. Pa-
choński, Kobyliński Florian, hasło w PSB t.13, s.167 (artykuł ten stanowi podstawę naszego 
wywodu); S. Kirkor, Les donations polonais de Napoleon, Rome 1972, s. 19; K. Koźmian, 

Anna i Florian Kobylińscy są wspominani na epitafium ich córki 
Marii i zięcia Stefana Hołyńskich w kościele radzanowskim
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Dawne województwo warszawskie. Okolice Płocka, pod red. I. Galickiej i H. Sygietyńskiej, 
Warszawa 1992, s. 74�76; S. Leitgeber, Nowy almanach błękitny, Poznań-Warszawa 1993, 
s. 60; K. Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939�1956, Warszawa 1995, s. 359; 
A. T. Tyszka, Nekrologi �Kuriera Warszawskiego� 1821�1939, t. II 1846�1852, Warszawa 
2004, s. 92; 
INNE: Epitafium kolatorów kościoła w Radzanowie � Floriana i Anny z Roztworowskich 
(w zakrystii); Tablica epitafijna Floriana Kobylińskiego, mówiąca, że serce oraz zwłoki śp. 
Floriana Kobylińskiego i jego małżonki spoczywają przy tym kościele (w zakrystii); Tabli-
ca fundacyjna kościoła, znajdująca się w licu elewacji wieży, wymienia Maryę z Baranów 
Kobylińskich i Stefana Małżonków Hołyńskich; Tablica fundacyjna kościoła w Radzanowie 
(dostępna w kościele), wymienia Marię z Baronów Kobylińskich i Stanisława Małżonków 
Hołyńskich; Informacje genealogiczne Elżbiety Mallet z Londynu; J. M. Minakowski, Ge-
nealogia potomków Sejmu Wielkiego. Internet.

MIKOŁAJ Franciszek Józef, ur. 30 X1792 we Włoszczowej, woj. sando-
mierskie, trzeci syn Franciszka Ksawerego i Izabeli z hr. Małachowskich, 
wojskowy i ziemianin

Urodził się we Włoszczowej, w mieście należącym do jego wuja Jana 
Nepomucena Małachowskiego. Jednakże dzieciństwo spędził w majątku ro-
dziców w Leśniowoli pod Grójcem. W wieku 18 lat, z dniem 14 III 1810 
wstąpił do 1 kompanii pułku lekkokonnych Gwardii Napoleona I, do którego 
zaciąg prowadził w Warszawie jego starszy brat, kpt. Stanisław Rostworow-
ski. Jako prosty szwoleżer został skierowany do Francji, do punktu zbornego 
pułku w Chantilly. Pierwszą nominację na brygadiera otrzymał 1 stycznia 
1811. Z kolei był kwatermistrzem pułku, potem mianowany wachmistrzem 
i ostatecznie 6 XII 1811 otrzymał nominację na porucznika 2 kl.- podporucz-
nika, oficera sztandarowego. W tej randze był w 1812 uczestnikiem kampa-
nii wojennej w Rosji. Brał udział w bitwach pod Witebskiem i nad Berezyną. 
Napoleon podczas kampanii w Rosji swe gwardyjskie pułki oszczędzał.

Z początkiem 1813 Mikołaj był w Polsce, gdyż w Kurozwękach widział 
się z ojcem, młodszym bratem Janem Nepomucenem i siostrami, uchodzący-
mi przed Rosjanami z Warszawy. Potem przebył jeszcze w 1813 kampanię 
w Niemczech, uczestnicząc w walkach pod Lützen, Budziszynem, Dreznem, 
Lipskiem, Henau. Służył nadal w pułku szwoleżerów gwardii cesarskiej. 
W Saksonii podczas bitwy pod Reichenbach był ranny, otrzymał uderzenie 
lancą w ramię. Gdy pułk stał w miejscowości Gotha w Niemczech, ppor. 
szwoleżerów gwardii Mikołaj Rostworowski 14 IV 1813 został wyróżniony 
mianem kawalera Legii Honorowej. W tymże roku 8 lipca otrzymał awans 
do stopnia porucznika 1 kl., pozostając nadal oficerem sztandarowym pułku. 
Ranę widać podleczył, bo uczestniczył nadal w 1814 w kampanii francuskiej 
pod Montmirail, Laon, Château-Thèrry, Arcis-sur-Aubej. 27 II 1814 otrzymał 
Order Zjednoczenia. 22-letni oficer widać, że dzielnie sprawował się na roz-
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licznych polach walki. Z pułkiem szwoleżerów powrócił do kraju i w marcu 
1815 w armii Królestwa Polskiego w stopniu porucznika otrzymał przydział 
do szwadronu wzorowych strzelców konnych. Nie zamierzał jednak służyć 
w wojsku podległym władzy cara rosyjskiego, wziął urlop, a z końcem 1815 
otrzymał dymisję. Wojsko opuścił w stopniu kapitana. 

Był to czas ważnych wydarzeń rodzinnych � ślub jego siostry Ewy, śmierć 
ojca i wreszcie podział wielkiego spadku po zmarłym Franciszku Ksawerym. 
Początkowo dobrami ojca w imieniu całego rodzeństwa zarządzał starszy od 
niego brat Antoni. Jednakże uwłaszczony przez ciotkę Helenę Chrapowicką 
na Milejowie, zrzekł się on 18 VI 1821 roszczeń do spadku dóbr ziemskich 
i wówczas nastąpił nowy ich podział, w wyniku którego Mikołaj Rostwo-
rowski został właścicielem Leśniowoli, wsi Zakrzew i pustki Chuda Wola. 
Jednocześnie był współwłaścicielem niepodzielonego pomiędzy pozostałą 
część rodzeństwa Brzumina, na którym ciążyła wierzytelność wobec Depo-
zytu Jeneralnego Cywilnego w kwocie 156 000 złp, a przecież były to dobra 
niewielkie, w których mieszkało zaledwie 127 osadników. Wobec dóbr Brzu-
min ponosił on szczególną odpowiedzialność, gdyż był najstarszym w linii 
męskiej ich współposiadaczem, obok brata Jana Nepomucena i trzech sióstr. 

W dwudziestym dziewiątym roku życia, będąc poważnym właścicielem 
ziemskim, miał tytuł materialny do tego, by zawrzeć 1 X1821 ślub z posażną 
panną Anną Dzieduszycką. Wnosiła mu ona w posagu duże dobra ziemskie 
Miropol pod Zwiahlem, położone w pow. nowogrodzkim na Wołyniu. Miko-

Karta służby Mikołaja Rostworowskiego w Pułku Lekkokonnych Gwardii Napoleona 
z lat 1812-1814, z kampanii rosyjskiej, niemieckiej i francuskiej
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łaj odtąd przeniósł się na Wołyń i rzadko bywał w swoich dobrach rodowych 
pod Warszawą. Nie zrzekł się jednak ich własności, a przeciwnie 20 VII 1822 
zażądał, aby dla Brzumina została założona odrębna księga wieczysta, a dobra 
Leśniowola zostały wyłączone ze wspólnoty majątkowej z dobrami Brzumin, 
obciążonymi wspomnianą tu już wierzytelnością. Było to przemyślne posta-
nowienie natury prawnej, bowiem w sytuacji, w której Brzuminowi groziła 
licytacja, on, wyłączając Leśniowlę, chronił ją przed współzależnością ma-
jątkową. Był to jednak tylko zabieg prawny, bowiem dług zaciągnięty przez 
jego ojca Franciszka Ksawerego obciążał całość jego ówczesnych posiadło-
ści, a więc zarówno Brzumin, jak i Leśniowolę oraz Mirowice z Lisowem 
i Lisówkiem, przyznane obecnie młodszemu bratu Janowi Nepomucenowi. 
W każdym razie decyzja Mikołaja z 1822 wskazywała na to, że nie zamierzał 
on rezygnować z rodowych dóbr spadkowych, których posiadanie dawało mu 
silniejszą pozycję wobec jego żony, zamożnej dziedziczki Miropola.

Obaj bracia w 1824 doprowadzili do zawarcia umowy z siostrami mó-
wiącej, że cała piątka rodzeństwa ma obowiązek spłacania zastawu pożyczki 
depozytu Trybunału Mazowieckiego. Mikołaj w dobrach swoich prowadził, 
podobnie jak jego ojciec, politykę prokościelną. Zatwierdził decyzję o do-
starczaniu corocznie dwanaście kop żyta dla kościoła w Rembertowie oraz 
w 1827 postanowił, aby dla kościoła Ojców Krmelitów w Lipiu wypłacane 
było od 1000 złp corocznie nie trzy i pół procent od stu lecz pięć procent. 
Generalnie podejmował on tylko postanowienia doraźne, natomiast bezpo-
średniego zarządu nad swoimi dobrami rodowymi nie sprawował, oddając je 
w dzierżawę. Wpływało to na znaczne pogorszenie ich stanu ekonomicznego, 
czego obraz dają listy jego brata Jana Nepomucena z Mirowic. Tenże właśnie 
w liście z 5 VI 1827 pisał do Mikołaja przebywającego w Miropolu: Dostały 
się nam same ciężary w udziale, które kierunek, jak i despotyzm Sobolew-
skiego działaniu nadał, przymnożenie jeszcze przewyżki z urojonej wartości 
dóbr na głowy każdej z osobna siostry i 36-tej na rzecz Antosia przypadłych, 
niedecyzja i brak charakteru i działania względem przedaży Pawłowic na 
nieszczęście stan ten pogorszyły. Na razie Jan Nepomucen żalił się tu głów-
nie na zobowiązania rodzinne, wymieniając Kajetana Sobolewskiego, męża 
swej siostry Ewy, a dalej roszczenia trzech sióstr, którym przyznane było po 
26 000 złp posagu, co przewyższało możliwości kapitałowe dóbr ojca Fran-
ciszka Ksawerego i wreszcie roszczenia starszego brata Antoniego. A dalej na 
to, iż Mikołaj nie zdecydował się odsprzedać zadłużonego Brzumina-Pawło-
wic baronowi Kobylińskiemu, mężowi swej siostry Anny, który nabyciem 
tego majątku w tych latach się interesował. Potem Jan Nepomucen w owym 
liście pisał: Dziś rzeczy przyszły do tego ostatecznego kresu, że albo trzeba 
z całymi dobrami do Kredytowego Towarzystwa przystąpić, albo pozwolić 
[na] wystawienie Pawłowic i Leśniowoli na publiczną licytację, która nie-
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zawodnie w tym kwartale do Św. Michała nastąpi, jeśli stanowczego nie po-
dejmie się środka ratowania się w grożącym upadku: 46 włók Pawłowic, 63 
twojej Leśniowoli, w ogóle 109 włók w dzisiejszym szacunku ziemi, kiedy do-
bra z zabudowaniami i porządkami, kiedy przez licytację publiczną za 1000 
zł włóka są wystawiane, więcej dającemu nic, każą się spodziewać, aby wy-
starczyć miały na spłacenie wszystkich dłużników, których nie rachując sióstr 
i brata wniosków, suma dóbr ciążąca wraz z sumą kapitału krakowskiego 
215 000 wynosi.W liście tym zatem brat ostrzega Mikołaja przed licytacją, 
a w dalszych swoich wywodach sugeruje, że gdyby Towarzystwo Kredytowe 
przejęło Pawłowice i objęło je gwarancjami, to może dłużnicy zadowolili-
by się procentami, a Mikołaj z nadwyżek Leśniowli zdołałby nawet spłacić 
rodzeństwo. W konkluzji Jan Nepomucen pisze: Towarzystwo jeszcze zmusi 
cię do tego kroku i mnie tym samym wplączą z Mirowicami do tego systemu 
kredytowego. Co gdy nastąpi, Leśniowola przez lat dwieście będąca ostoją, 
gniazdem domowej szlachty, pójdzie jak zwykłą rzeczy koleją na łup jakiemu 
neoficie lub mecenasowi i mnie może zmuszą do wyzucia się z dziedzictwa, 
w którym z odjęciem sobie przyjemności życia z mozołem pracuję i porząd-
kuję. Są to zdania o ważkiej tresci. Dają one wyraz temu, iż bracia Rostwo-
rowscy mieli świadomość tego, że w ich rękach znalazła się siedziba rodowa, 
jak pisze tu Jan Nepomucen, przez dwieście lat stanowiąca gniazdo domo-
we, a teraz przez lekceważenie uwarunkowań ekonomicznych może się ona 
stać łupem najliczniejszych wierzycieli, Żydów lub mecenasów, to znaczy 
tych wszystkich notariuszy i adwokatów, którzy sprawy majątkowe szlach-
ty od strony prawnej prowadzili, nieźle się na tym bogacąc. Wreszcie przed 
bratem Mikołajem wyraża obawę, że nieporadność zarządzania Leśniowo-
lą i Pawłowicami wciągnie w kierat uzależnień finansowych i jego własne 
Mirowice, które jeszcze za czasów ojca, Franciszka Ksawerego, stanowiły 
wspólną własność z dobrami należącymi teraz do Mikołaja. Z korespondencji 
prowadzonej przez Jana Nepomucena wynika, że to on praktycznie zarządzał 
Leśniowolą i Brzuminem. W owym wspominanym liście pisał: Co się tyczy 
tymczasowego załatwienia interesów, stało się podług oczekiwania twojego 
zadość. Dalej relacjonował bratu, że zawarł pisemną umowę z rządcą panem 
Blachą, że akceptuje plan rządcy budowy obory w Pawłowicach, niezbędnej 
dla pięciuset owiec, do liczby których administrator, dobrze gospodarujący, 
już doszedł. On to także w liście z 8 III 1828 doradzał bratu, by dokonane zo-
stało dla rodzeństwa ścisłe obliczenie ile naprawdę zostało czystego majątku 
po odtrąceniu dłużników. Takie obliczenie wskazywałoby w jakiej mierze 
schedę sióstr należałoby pomniejszyć. Tym więcej, że zdaniem właściciela 
Mirowic, stan majątków jest fatalny. W owym liście z 8 III 1828 pisał on: 
Dłużnicy sami wypowiedzeniem kapitałów koniec przyspieszą. Gdybyś był 
zdecydował się sprzedać Leśniowolę Henrykowi D. lub później za 88 tys. Pa-
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włowice Kobylińskiemu lub wreszcie ze zjawieniem się systemu kredytowego 
do niego był przystąpił, położenie nasze dóbr byłoby inne. Ale teraz jest już za 
późno. Piszesz, chyba dla żartu, żeby do Towarzystwa przystąpić, nie pisząc, 
że dwuletnie pieniądze do kasy wnieść by należało. Że zaś długi 220 tys. wy-
noszą, więc do 30 tys. trzeba by wpłacić. Tymczasem dłużnicy nie są opiesza-
łymi. Chodzą koło przyspieszenia i windykowania należności. Wiadomo ci, 
ýe Woůowscy swoje ý tys. wypowiedzieli. Adwokat Dłużewski, prowogier ich, 
swoje 30 tyś. koniecznie odebrać chce. Zieliński ex re Karczewskich i Habu, 
na dochody Blachy areszt położyli, temu dni kilka - a do Ś. Jana znajdzie się 
ich więcej. W tym stanie rzeczy potrzeba zastanowiwszy się wyjść albo w pra-
wo albo w lewo. Pisałem ci kilkakrotnie, że bytność twoja choćby na dwa ty-
godnie czasu koniecznie potrzebna. Zaklinałem cię, abyś raz energię w sobie 
poruszył a coś zdecydował - na próżno. Jeśli już o swoją schedę dbasz mało, 
pomnij, że z twoją ruiną [gdy wywłaszczenie nastąpi] i mnie pociągniesz za 
sobą. Tobie nic, masz żonę i Miropol i Justynę, które ci jego posiadanie za-
bezpieczą, ale ja, prócz mego kawałka ziemi, która mnie utrzymuje, nie mam 
nic przed sobą. Ten fragment listu Jana Nepomucena stwarza obraz Mikołaja 
sybaryty, zasiedziałego w Miropolu, dbałego tylko o swoje, pozbawionego 
energii i poświęcenia niezbędnego dla ratowania dóbr rodowych. 

Na razie sytuację majętności Rostworowskich uratował szwagier, baron 
Kobyliński, który 10 VI 1828 za 30 000 złp. wykupił dług Faustyny z Wo-
łowskich Płużańskiej. Samego Mikołaja wezwania brata widocznie moralnie 
wstrząsnęły, gdyż choć z opóźnieniem, ale przybył do Warszawy, gdzie za-
trzymywał się w domu Wojciecha Jasińskiego, a nie w Leśniowoli, która wi-
docznie była opustoszała. W każdym razie już w styczniu 1829 zeznawał przed 
pisarzem aktowym Królestwa Polskiego w Warszawie, że dobra Brzumin, nie 
oddane w ręce jednego właściciela, nie zdołają dźwignąć ciążącego na nich 
zadłużenia i że konieczne jest pomniejszenie sched sióstr, którym przyznane 
wiana przekraczają zdolność kapitałową majątku. Prawdopodobnie Mikołaj 
Rostworowski przebywał dłużej niż. dwa tygodnie w guberni warszawskiej, 
bo dopiero z datą 30 XI tegoż 1829 udało mu się z Towarzystwa Kredytowe-
go Ziemskiego uzyskać pożyczkę w listach zastawnych na sumę 121 600 złp. 
Pożyczka ta pozwoliła mu realizować, teraz za pośrednictwem Towarzystwa 
Kredytowego, wypłaty osobom wyznaczonym przez Trybunał Cywilny Woje-
wództwa Mazowieckiego, które rewindykowały różne sumy z owego depozytu 
156 000 złp. W 1830 księgi hipoteczne wykazały, że z depozytu tego wykreślo-
no 2687 złp, co oznaczało, że zadłużenie zaczęło maleć. W każdym razie Mi-
kołaj w owym 1829 podwarszawskie dobra Rostworowskich uratował. Potem 
powrócił do Miropola. Wtedy właśnie na Wołyniu zaczęły się różne akcje par-
tyzanckie zwiazane z wybuchem powstania w Warszawie. Mikołaj może był 
jeszcze bardziej wrogo nastawiony do powstania niż jego brat Antoni. Na Wo-
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łyniu ziemian nieprzychylnych insurekcji było więcej. Niektórzy ubiegali się 
u władz rosyjskich o to, aby ich aresztowano, by nie musieli podejować decyzji 
co do odmowy lub też wsparcia powstania. Inni prosili dowódców rosyjskich 
o przysłanie do ich majątku silnej jednostki wojskowej, która by broniła właś-
ciciela rzekomo przed rebelią chłopską, a w istocie przed powstańcami. Tak 
też, jak zapisał Sadyk Pasza to jest Michał Czajkowski, postąpił także Rostwo-
rowski, gdy posłyszał, że do Miropola zbliża się silna partia powstańcza pod 
dowództwem Karola Różyckiego. Czajkowski napisał, że Hr. Rostworowski, 
słysząc o tym naszym zbliżaniu się, prosił o przysłanie silnego oddziału, żeby 
przeciąć nam drogę i zgnieść nas. I rzeczywiście batalion piechoty rosyjskiej 
z plutonem uralskich kozaków został skierowany do Miropola i przeciął drogę 
partii Różyckiego, idącej w kierunku linii Bugu. Gdy oficerowie oddziału pa-
ryzanckiego dowiedzieli się, że pojawienie się Rosjan nastąpiło z incjatywy hr. 
Rostworowskiego, chcieli się udać do Miropola, by go srogo pokarać za brak 
patriotyzmu, ale powstrzymał ich od tego zamiaru mjr Różycki.

A zatem postawy polityczne Mikołaja i Jana Nepomucena dość poważnie 
się różniły. To jednak nie przeszkadzało im w braterskiej współpracy eko-
nomicznej. Jan Nepomucen w liście z 1832 donosił Mikołajowi, że sytuacja 
w Leśniowoli i Pawłowicach uległa poprawie. Co więcej, dziękował bratu 
za przesłane do Mirowic z Miropola konie do jazdy i do robót polowych. 
Dzięki uzyskaniu tej nowej siły pociągowej mógł wykonać znacznie więcej 
prac polowych, o czym pisał: (..) dziś wszystkie nawozy wywiezione, cały 
ugór tu i w Lisowie zaorany, a nawet i kilkuletnie odłogi wszystkie pod żyta 
i czego dawniej z braku siły uczynić nie byłem w stanie. W dalszej korespon-
dencji z tego roku młodszy brat informował starszego, że w Brzuminie jest 
już siedemset sztuk owiec, że trzeba zgromadzić drewno dla remontu młyna 
w Leśniowoli i że dzierżawca Blacha opuścił się w skrupulatnym dokony-
waniu podorywek, przez co na polach namnożyły się chwasty. Ponadto ludzi 
ubyło, browar upadł, tak że żadnej konkurencyjności z Głuchowskim i Piase-
czyńskim utrzymać nie można, chociaż ci darcy, bo po 12 złp piwo sprzedają. 
Zatem poczta i przekaz informacji pomiędzy braćmi kursował nadal. W 1837 
właściciel Mirowic bratu z Miropola serdecznie dziękował za dostarczone 
woły, które w gospodarce są mu wielką pomocą. 

Jak pisał Ludwik Górski w swej pracy poświęconej okręgowi czerskiemu: 
Jeśli w czasie uprawy i siewu przejeżdżać będzie, spotkacie zaprzężone pa-
rami woły do płużyc z wąskim lemieszem, a szeroką okładnicą, wyorywujące 
płytkie, wąskie i kręte, czteroskibowe zagony, broną drewnianą, po kamieniach 
i bryłach śliskiej ziemi się przemykającą, łąki samorodnemu zostawione sta-
nowi. Taki był obraz prac polowych tego czasu, do Mirowic na pewno też się 
odnoszący. Ale niewątpliwie Mikołaj swego brata bezinteresownie wspierał, 
co też świadczy o tym, że był człowiekiem uczynnym i dobrego serca. Niejed-
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nym swym krewnym sprawiał 
cenne prezenty. Wiadomo, że 
swej siostrze Ewie ofiarował 
piękny jedwabny szal francu-
ski, który był przechowywany 
u potomków Sobolewskiej, aż 
do drugiej połowy XX wieku. 
W 1834 Franciszkowi Kossa-
kowskiemu, pełnomocnikowi 
poety Zygmunta Stanisława 
Krasińskiego, wypłacił gotów-
ką 20 000 złp. Była to realiza-
cja zapisu wniesionego na do-
brach leśniowolskich w 1820 
przez niego i jego brata Anto-
niego, który stanowił, że syno-
wi Wincentego Krasińskiego, 
Zygmuntowi, gdy osiągnie 21 
lat, zostanie właśnie wypłaco-
na ta kwota. Przyczyny tego 
zapisu, w którym bracia Ro-
stworowscy odwoływali się do 
Anny z Czapskich Krasińskiej, 
a nie do samego gen. Wincen-
tego Krasińskiego, nie są zna-

ne, choć mogły się wiązać z sytuacją, w jakiej znalazła się ich siostra Rozalia. 
W latach 1834�1836 poprzez Bank Szafnagla w Berdyczowie Mikołaj prze-
słał Janowi Nepomucenowi w formie różnych niewielkich, ale systematycz-
nie nadsyłanych przesyłek pieniężnych, łączną kwotę 26 450 złp. Przesyłki te 
uratowały dobra Rostworowskich od zmowy wierzycieli, którzy mogli majątki 
te doprowadzić do licytacji. I okazało się, że wbrew tym dążeniom Mikołaj 
Rostworowski spłacił większą część swych prywatnych wierzycieli. Dzięki 
temu jego dobra mazowieckie uzyskały pewną równowagę ekonomiczną. 20 
IX 1838 podpisał ów sławny dokument, mocą którego jego rodzeństwo oraz 
baron Kobyliński zrzekało się na niego własności Brzumina, a on brał na sie-
bie spłatę pożyczki Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Mocą tej umowy 
zostały także zmniejszone wiana sióstr Rostworowskich, co doprowadzało do 
skutku znacznie wcześniejszy projekt Jana Nepomucena zaakceptowany przez 
Mikołaja. Lecz zarazem dopiero od tego czasu siostrom tym miały być wy-
płacane procenty od przynależnych im sum, zapisanych na dobrach Mikołaja 
i Jana Nepomucena. Właściciel Brzumina przez spisanie aktu z 1838 uzyskał 

Mikołaj Rostworowski (1792�1854) 
� trzeci z rzędu syn Franciszka Ksawerego, oficer 

napoleoński, ziemianin, właściciel Leśniowoli, 
Brzumina na Mazowszu 

i Miropola pod Zwiahlem na Wołyniu
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oświadczenie części rodzeństwa, że wszystkie strony do tego aktu wchodzące 
na wzajem do siebie zrzekają się rościć wszelkich pretensji. Był to niewątpliwie 
dokument świadczący o zgodności panującej w tej rodzinie. 

W tworzeniu dokumentu ugody uczestniczył też starszy brat Antoni z Mi-
lejowa. Był on stroną w toczących się układach, bowiem na niego przeszła 
owa zapisana synowi Stanisławowi przez ojca Franciszka Ksawerego kwota 
32 000 złp. Skoro Stanisław się zrzekł wszelkich roszczeń spadkowych, to 
właścicielem zapisu ojca stał się kolejny najstarszy syn Antoni. Otóż w 1838 
ustalono, że Mikołaj gotówką wypłaci mu 1000 złp, a pozostałe 31 000 złp 
przejdzie na listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, wysta-
wione na nazwisko właściciela Milejowa. Zawarty akt ugody rodzinnej nie 
uzyskał, co prawda, zatwierdzenia prawnego ze strony Wydziału Hipotecznego 
z uwagi na brak podpisów Ewy i Rozalii, niemniej w stosunkach rodzinnych 
obowiązywał. Odtąd już Mikołaj był traktowany jako jedyny właściciel Brzu-
mina. Po podpisaniu tego aktu, również we wrześniu 1838, Mikołajowi Ro-
stworowskiemu udało się z Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego uzyskać 
nową, tzw. odnawialną pożyczkę w kwocie 31 000 złp. Miała być spłacana do 
1866 w formie dwu procen od sta i jednego procenta na umorzenie kapitału. 
Jednocześnie na Brzuminie ciążyła reszta wcześniejszej pożyczki, stanowiąc 
w 1838 sumę 96 500 złp, która miała być spłacona do 1854. Stwierdzić zatem 
można, że Mikołaj podczas swego pobytu w Leśniowoli i Brzuminie załatwił 
sporo spraw, ale strona prawna owych postanowień własnościowych nadal po-
zostawała w zawieszeniu. Trzeba było jeszcze pieciu lat, by dopiero w 1843 
zostało uznane zrzeczenie się własności ze strony zamieszkałej w Komor-
nikach Ewy Sobolewskiej, już wówczas wdowy. Należało ponadto przyjąć, 
że właścicielem Brzumina nie jest sam Mikołaj, lecz ma współwłaścicielkę 
w osobie niepoczytalnej siostry Rozalii. Legalizacja prawna tych postanowień 
nastąpiła w dwadzieścia siedem lat po śmierci Franciszka Ksawerego i została 
skutecznie przeprowadzona przez pięćdziesięciojedno letniego już Mikołaja 
Rostworowskiego, któremu wszystkie formalności prawne stale aranżował 
i utrwalał w zapisach ksiąg hipotecznych młodszy brat Jan Nepomucen. 

Nie można zatem uznać, aby aktywność Mikołaja była mizerna. Miała 
ona charakter nierychliwy ale skuteczny. To ostatecznie Mikołaj, dzięki do-
chodom uzyskiwanym na Wołyniu z Miropola, nie dopuścił do licytacji ani też 
wysprzedaży dóbr rodowych, tak bardzo zadłużonych przez ojca Franciszka-
Ksawerego Rostworowskiego. Nie zarządzał sam. Wszystko za niego czynili 
brat Jan Nepomucen i najęci rzadcy. Ale nie był utracjuszem. Nie uchylał się 
od odpowiedzialności, tak jak to uczynili dwaj jego starsi bracia. Ale dzia-
łał wolno, właśnie tak �nierychliwie�, jakby według zegara nakręcanego na 
Wołyniu, gdzie czas i wszystko inne, nawet krew, wolno płynie. Ale też we 
właścicielu Miropola zwolna narastała świadomość, że nie jest on w stanie 
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z odległego Wołynia zarządzać skutecznie dobrami Brzumina i Leśniowoli. 
Tymczasem na majątkach tych gromadziły się procenty od długów, których te-
raz liczni wierzyciele domagali się zwrotu. Świadomość niemałych zagrożeń 
i trudności zapewne sprawiły, że aktem spisanym w Warszawie z datą 8 VII 
1850 Mikołaj Rostworowski zdecydował się odprzedać swe dobra podwar-
szawskie bratankowi, synowi Stanisława, dwudziestoczteroletniemu Felikso-
wi. Majątki Brzumin i Leśniowolę sprzedawał za 300 000 złp. Matka Feliksa, 
Urszula Rostworowska, w jednym z dokumentów zapisała, że syn dobra te 
liczące 109 włók z łaskawej chęci Stryja Swego Mikołaja taniej nabył. Spra-
wa tego zakupu była zresztą przedmiotem jej niemałej troski, bowiem to ona 
dawała synowi 19 000 rbs, uzyskanych ze sprzedaży domu w Warszawie. 
Ogólnie Feliks miał stryjowi zapłacić 159 171 złp, co może było kwotą w ja-
kiejś części zgłoszoną tylko w oficjalnej transakcji. Dalsze 90 000 złp to były 
długi, jakie przejmował wraz z nabytymi majątkami. W sumie tej 12 000 złp 
dla Rozalii, bowiem Mikołaj zażądał, by scheda nie była uszczuplana i wró-
ciła do kwoty przeznaczonej jej przez ojca. I wreszcie 50 000 złp Feliks miał 
spłacić gotówką w ciągu roku. To była ta niewątpliwa suma pieniędzy, która 
musiał wyłożyć. Uczynił to, bo jak pisała matka, dopożyczywszy skądinąd co 
brakowało, Feliks już w czerwcu 1851 swój dług stryjowi uregulował. Jest 
rzeczą godną odnotowania to, że Mikołaj Rostworowski w akcie sprzedaży 
swoich dóbr rodowych zawarł taką oto sentencję: Mikołaj hrabia Rostworow-
ski, pomnąc na to, że dobra Leśniowola i Brzumin tak wielki przeciąg czasu 
w posiadaniu hrabiów Rostworowskich pozostawały, objawia życzenie, aby, 
ile być może najdalejże w Familii tej utrzymane były, a przez to, znając przy-
wiązanie bratanka swego Feliksa hrabiego Rostworowskiego, ma niewątpli-
wą nadzieję, że tenże ze swej strony do wykonania tego życzenia przyczynić 
się nie omieszka, czemu też Feliks hrabia Rostworowski zadość uczynić przy-
rzeka. � Tak oto dwudziestoczteroletni Feliks stawał się strażnikiem ciągło-
ści posiadania dóbr rodowych przez Rostworowskich. Trzeba powiedzieć, że 
przechodziły one w jego ręce nie z największymi obciążeniami. Jednakże 
sam akt wykupu ich z rąk stryja Mikołaja stwarzał dla nich nowe obciążenia. 
A kwota 50 000 złp wyrównywała Mikołajowi z naddatkiem to wszystko, co 
dotąd w swe dobra w ziemi mazowieckiej położone zdołał włożyć. Dlatego 
dyskusyjną kwestią jest to, w jakiej ostatecznie mierze dobroczyńca stryj Mi-
kołaj, sprzedając a nie ofiarowując bratankowi Leśniowolę i Brzumin, przy-
czynił się do upadłości majątków Rostworowskich położonych w guberni 
warszawskiej. W gruncie rzeczy zaszył się on w Miropolu i sprawy posiadło-
ści z powiatu czerskiego czy błońskiego były dla niego drugorzędne. 

Przebywając z dala, był jednak pewną odskocznią dla swych najbliższych 
krewnych. Bliskie stosunki łączyły go na pewno z Janem Nepomucenem, ale 
także ze starszym bratem Antonim, który mając niemałe kłopoty ze swą posta-
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wą prorosyjską podczas powstania listopadowego w 1831 szukał w Miropolu 
schronienia. Wspólnie z braćmi Stanisławem, Antonim, Janem Nepomucenem, 
a nawet ze stryjecznymi braćmi Janem od Krzyża i Stefanem występował do 
Heroldii Królestwa Polskiego o potwierdzenie swego szlachectwa. Potwierdze-
nie to w jego wypadku miało numer 3366/3303 z dnia 9/21 II 1838. W tradycji 
rodzinnej wspominano, że Mikołaj był bardzo przywiązany do swego munduru 
z czasów szwoleżerskich i corocznie zakładał go w rocznicę bitwy pod Re-
ichenbachem, a także nie pozwalał zaszyć rozcięcia, jakie pozostawiła raniąca 
go lanca nieprzyjacielska. Z kampanii moskiewskiej pozostała mu ponoć nad-
zwyczajna odporność na zimno. Mógł zimą wzywać na gumnie swoich włoda-
rzy i długi czas wydawać im rozporządzenia, których słuchali przemarznięci, 
podczas gdy on, stojąc zaledwie w wierzchnim ubraniu, czuł się doskonale. 
Miropol, którego stał się współwłaścicielem, był dużym majątkiem, wraz z fol-
warkami miał 7044 dziesięcin ziemi, i stanowił jakby wydzielone księstwo. 
Mówiło się nawet o Miropolszczyźnie. Ówczesny stary dwór Rostworowskich 
był pięknie położony na wyniosłym brzegu rzeki Słucz. W dworze była duża 
biblioteka, kolekcje obrazów i wiele pamiątek historycznych zgromadzonych 
przez Dzieduszyckich. Dwór był otoczony rozległym parkiem krajobrazowym. 
Zachowana fotografia miniatury Mikołaja Rostworowskiego, jaka była w Kęb-
le, ukazuje postać człowieka skromnie, z wiejska ubranego, lecz o pogodnym, 
może nawet radosnym spojrzeniu. Można przypuszczać, że Rostworowskiemu 
w Miropolu było dobrze. Zmarł tam 27 II 1854 i tam został pochowany. Jego 
mundur paradny i polowy oficera Gwardii Napoleona I rodzina ofiarowała 
zbiorom Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum Państwowe w Górze Kalwarii, Hipoteka w Grójcu, sygn. 37, 
38, 300, 351; Archiwum Państwowe w Lublinie, Zbiór akt b. Muzeum KUL, Koresponden-
cja Mikołaja Rostworowskiego z Mirowic, sygn. 56; Archiwum Rodziny Rostworowskich; 
AGAD, Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej poz. 
89 oraz II Rada Stanu Królestwa Polskiego sygn. 146, s. 143 i 152; Archiwum Związku 
Rodziny Rostworowskich, list Stanisława Kostki Rostworowskiego do S. M. Rostworow-
skiego, Kraków, 2 X 1963.
PUBLIKACJE: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, War-
szawa 1880, t. I (Brzumin); A. Rembowski, Źródła do historii Pułku Polskiego Lekkokon-
nego Gwardii Napoleona I z rękopisów oryginalnych i druków wdał.., Warszawa 1889, t.III, 
s. 557; L.Górski, Okrąg czerski pod względem gospodarczym i przemysłowym, [w:] Wybór 
pism. Wydanie jubileuszowe, Warszawa 1908, s. 108; Pamiętniki �Sadyka Paszy� Micha-
ła Czajkowskiego, Lwów 1908, s. 69�71; S. Łoza, Legia Honorowa w Polsce 1803�1923, 
Zamość 1923 (błędna data śmierci 1855); E. Czapski, Pamiętniki sybiraka, przypisy M. 
Czapska, Londyn 1964, s. 98, 174, 333; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach 
Rzeczypospolitej, cz. II Ziemie ruskie Korony, Województwo wołyńskie, t. 5, s. 246-247; Z. 
Zacharewicz, Rostworowski Stanisław, hasło w PSB, t. XXXII/2, s.227; R. Bielecki, Szwole-
żerowie Gwardii, Warszawa 1996, nr 1267.
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ANNA (Anula) z hr DZIEDUSZYCKICH ROSTWOROWSKA h. Sas, ur. ok. 
1788, najstarsza córka Antoniego, pisarza wielkiego litewskiego i Marian-
ny z Koźmińskich h. Poray, żona Mikołaja.

Jej ojciec, poseł do Stambułu i podróżnik, poseł na Sejm Czteroletni, 
w 1792 generalny dyrektor poczt w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim, 
w powstaniu kościuszkowskim członek Tymczasowej Rady Narodowej i pre-
zes wydziału ds. Zagranicznych, był niewątpliwie człowiekiem dużego for-
matu, przyjaźnił się z Tadeuszem Czackim. Wypada przypomnieć, że był 
wnukiem Ludwiki z Rostworowskich Trembińskiej, córki kasztelana wiskie-
go Jana Wiktoryna Rostworowskiego. Tak więc związki domu Anny z Ro-
stworowskimi, a szczególnie z Kłoczowem, były silne. W młodości ujawniła 
ona dość duży talent malarski. 20 IX 1819 miała nawet wystawę swoich obra-
zów w salonie sztuk pięknych w salach uniwersytetu w Warszawie. Jej przy-
pisywane jest dokonanie w 1820 aktu fundacyjnego kościoła pod wezwaniem 
św. Antoniego Padewskiego w Miropolu, w którym poprzednio była jedynie 
cerkiew. W kościele tym wzniosła grobowiec zmarłemu 11 XII 1817 swemu 
ojcu Antoniemu, tam też później został pochowany jej mąż.1 X 1821 poślu-
biła Mikołaja Rostworowskiego, b. kapitana Gwardii Napoleona I, z którym 
znajdowała wspólnotę duchową w swym niewątpliwym podziwie dla kultu-
ry francuskiej i dziejów napoleońskich oraz w całym kontekście pogladów 
konserwatywnych. Mieszkała w Miropolu, ale zajęta była zawsze literaturą 
i korespondencją z różnymi znakomitościami europejskimi. Szwagier jej cór-
ki, Edward Czapski, zapisał o niej: Miała manię korespondencji politycznej 
(...) Była zresztą gościnna i dobra, autorską słabością swoją utrudzała go-
ści. Miała prowadzić korespondencję z Talleyrandem i Metternichem oraz 
z Bertelem Thorvaldsenem w sprawie wykonania pomnika księcia Józefa 
Poniatowskiego. W swych licznych listach pisanych do krewnych poruszała 
sprawy związane ze zdrowiem bliskich sobie osób, ale nie stroniła od wy-
rażania opinii politycznych. Wplatała również pewne sentencje o wymowie 
moralnej, np. w liście do Magdaleny z Żółtowskich Łuszczewskiej pisała: 
Oczekuję, aby ludzie w każdym innym widzieli brata. � 

W 1840 przebywała we Włoszech. Pobyt ten stał się przyczyną tego, 
że przez całe lata obserwowała rozwój ruchów rewolucyjnych w Europie, 
ostrzegając przed złem, które one niosą. Wtedy w 1840 pisała, że Raspail 
mawiał i inni jakobini te same wieści głosili, że nie tylko chcą rewolucji w po-
lityce i wszędzie, ale i w familiach i w całym obywatelskim porządku, mał-
żeństwa znosić, wszelkie władze i powinności radykalnie skasować. Szkoła 
Lamennais jest szkołą katolickiej demokracji. Druga francuska szkoła obok 
tejże to Montalembert. W gruncie rzeczy jednak Anna interesowała się głów-
nie postacią Guiseppa Mazziniego, któremu zarzucała podejmowanie walki 
z katolicyzmem. Pisała, że ludzie z nim związani nazywają wiarę w Boga 

Rostworowski-Monografia tom2.ind448   448Rostworowski-Monografia tom2.ind448   448 2013-03-20   15:06:462013-03-20   15:06:46



~ 449~

niemocą i bezbożnością, a przedstawiciele Nowych Włoch głoszą, że kato-
licyzm jest już zniszczony. Mazzini wydał broszurę pt Foi et avenir (Wiara 
i przyszłość), w której wzywał, aby było mniej wiary, mniej religii. Natomiast 
swoją nową wiarę nazywał humanitarną i głosił: Upadliśmy jako stronnictwo 
polityczne, podniesiemy się jako religijne. W tymże Mazzinim Rostworowska 
upatrywała spiritus movens wszystkich intryg rewolucyjnych, jakie śledzi-
ła we Francji, Hiszpanii, Anglii, Szwajcarii, Niemczech, Grecji i Belgii, do 
swych rozważań wprowadzając wiele nazwisk osób znanych w europejskim 
życiu publicznym połowy XIX wieku. Pozostawiła po sobie w rękopisie trzy 
rozprawy. Pierwsza, pochodząca z 1840, jest jakby zetknięciem się z ruchem 
Mazziniego i ostrzeżeniem przed nim. W drugiej, z 1858, autorka śledziła rolę 
nowej rewolucyjnej organizacji założonej przez Mazziniego pod nazwą Mło-
da Europa. W tej rozprawie Rostworowska chwaliła się tym, że już w 1840 
rozpoznała złowieszczą rolę Mazziniego. Pisała o sobie: Już w roku1840 roz-
dawałam pisma przeciwko owemu niszczycielowi, który dążył do powszechne-
go łupiestwa, do obalenia istniejącego porządku pod nazwą postępu. Wszelki 
prawdziwy postęp jest owocem światła cywilizacji i ducha zachowawczego, 
jest to dar wieków. Ona, Anna Rostworowska, już w 1843 dostępnymi sobie 
sposobami pośród głosicieli radykalizmu piętnowała tego tajemniczego czło-
wieka, cichcem intrygującego, dającego się poznać wszędzie, gdzie wybucha 
niezgoda, niesprawiedliwość, zbrodnia, terroryzm � zlewają się na świat.- 
Ostatnią trzecią swą pracę nazwała �Studium historyczne � Mazzini 1861�. 
Celem jej miało być owiadomienie poczciwych ludzi o sidłach im nastawio-
nych przez złych ludzi, złe duchy. Autorka wspomina o swoim manifeście 
przeciwko jakobinom, jaki miała już przygotowany w 1840 i zamierzała go 
udostępniać w Petersburgu, Wiedniu i Berlinie. Lektura owych prac poświę-
conych założycielowi tajnych związków Mazziniemu wskazuje, że Rostwo-
rowska potrafiła swą osobowość bardzo silnie związać z jakąś ideą, że była 
osobą nadzwyczaj śmiałą, zdolną do występowania ze swymi przemyśleniami 
wobec największych osobistości ówczesnego świata. Prace te dają też obraz 
jej bardzo dobrego rozeznania wśród wielu prądów przenikających wówczas 
kontynent europejski. Rozeznanie to mogła uzyskać jedynie dzięki regularne-
mu czytaniu wielojęzycznej prasy. Nieogłoszone drukiem prace o Mazzinim 
są zarazem przekazem jej zdecydowanie konserwatywnych poglądów, odpo-
wiadających jej pozycji społecznej i środowisku, w którym żyła. Anna praco-
wała również nad dokonaniem przekładu na język francuski Historii narodu 
polskiego Adama Naruszewicza, czego jednak za swego życia nie dokończy-
ła. Była inicjatorką budowy nowego pałacu w Miropolu, którego to dzieła 
w zasadzie dokonał w latach 1850�1860 jej zięć, Marian Hutten-Czapski. 
W małżeństwie swym miała tylko jedną córkę, Justynę, która wyprzedziła ją 
odchodząc wcześniej od swej matki do świata zmarłych. Męża swojego prze-
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żyła o dziewięć lat. Zmarła 15 XI 1863 w Żytomierzu. Na jej pogrzebie zna-
komitą mowę wygłosił znany ówczesny kaznodzieja ks. Adamowicz. Zwłoki 
Anny Rostworowskiej zostały przewiezione do Miropola i tam złożone. Jej 
pamiętniki oraz zbiory korespondecji do 1943 znajdowały się w Milejowie 
pod Lublinem, ale w obawie przed zbliżającymi się Sowietami zostały prze-
wiezione do Warszawy i spłonęły podczas powstania warszawskiego.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Nekrolog � �Gazeta Warszawska� z 18.11.1863 i z 7.01.1864; Stanisław 
Kostka Rostworowski, �Wspomnienie o Jerzym Stablewskim�. Papiery Stablewskich, Os-
sol. sygn. 13286 /II i 15971/II; APL, Zbiór akt po Muzeum KUL sygn. 59.
PUBLIKACJE: M. Dzieduszycki, Kronika domowa Dzieduszyckich, Lwów 1865, s.434�435; 
E. Czapski, Pamiętniki sybiraka, op. cit, s. 98,174, 183, 333; R. Aftanazy t. 5. Województwo 
wołyńskie,op.cit., s. 246�247; K. Korolczak, Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycka-
zarzecka, Kraków 2001, s. 71, 

POKOLENIE XIV
Córka MIKOŁAJA i ANNY z Dzieduszyckich

JUSTYNA Z ROSTWOROWSKICH hr. HUTTEN-CZAPSKA, ur. 1823, jedyna 
córka Mikołaja i Anny z hr. Dzieduszyckiech, ziemianka.

W dzieciństwie jako jedynaczka była hołubiona przez rodziców i inne 
bliskie osoby z rodziny. Świadczy o tym list stryja Jana Nepomucena Rostwo-
rowskiego z Mirowic, który swoją korespondencję z 21VI 1835 kończył sło-
wami: Justynę całuję wdzięcznie. Stryjek będzie bardzo kontent, gdy zobaczy 
to dobre dziecię, które jest pociechą swoich Rodziców, a jak podrośnie w cno-
tach pewniej szczęśliwym zostanie. Panna Rostworowska otrzymała gruntow-
ne wykształcenie, również poza domem w szkołach sióstr zakonnych, uczyła 
się w Sacrế Coeur w Pradze czeskiej. W Miropolu w 1846 poślubiła Mariana 
Hutten-Czapskiego h. Leliwa, syna Stanisława i Zofii z Obuchowiczów 
h. Jesieńczyk, kasztelanki mińskiej. Rodzice Mariana byli właścicielami dóbr 
Kiejdany na Litwie, odziedziczonymi po Radziwiłłach, z którymi Czapscy 
u kresu XVIII wieku wchodzili w koligacje. Stanisław Czapski służył w woj-
sku polskim, a potem był pułkownikiem wojsk napoleońskich.

Jego syn Marian, ur. w 1816 w Łachowie, pow. mozyrski, gub. mińska, 
do 1826 uczęszczał do gimnazjum w Wilnie. W latach 1828�1832 uczył 
się Collegium Noblilium na Żoliborzu w Warszawie, a potem z całą rodzi-
ną wyjechał do Berlina, gdzie studiował na kursach prawnych i filozoficz-
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nych, a także kształcił się w dziedzinie malarstwa i rzeźby. Pobyt Czapskich 
w Berlinie był spowodowany okresową konfiskatą przez rząd rosyjski ich 
dóbr w Kiejdanach, które jednak w 1836 zostały zwrócone. Marian Czapski 
jeszcze w 1840 na Uniwersytecie w Charkowie uzyskał stopień kandydata 
praw, po czym osiadł na Litwie, gdzie kowieńska szlachta obrała go w 1846 
marszałkiem powiatowym. Po ojcu objął Kiejdany na Żmudzi. Tutaj Justyna 
spędziła kilka pierwszych lat po ślubie. Szwagier Justyny, Edward Czapski, 
który uczestniczył w uroczystosciach jej zaślubin, odnotował takie wraże-
nie ze spotkania z nią: Wszystko w niej obiecywało długie i niezachwiane 
szczęście nowożeńca � myślał tu o szcześciu swego brata. Marian cieszył się 
wielką sympatią wśród swych litewskich współbraci, w latach 1852�1855 
piastował godność marszałka szlachty guberni kowieńskiej, był carsko-ro-
syjskim kamerjunkrem, w 1858 kuratorem gimnazjum kiejdańskiego, funda-
torem szpitala w Kiejdanach. Znane były jego zainteresowania hippologicz-
ne, napisał książkę pt. Historia powszechna konia. To on wzniósł pałacyk 
w Miropolu w miejsce rozebranego dawnego dworu. Pałacyk ten, a raczej 
pewnego typu willa, zupełnie nie mieściła się w konwencjach architektury 
polskiej. Jak pisze R. Aftanazy pałacyk: był częściowo parterowy, częściowo 
piętrowy z balkonami i tarasami oraz górującą nad całością czworoboczną 
wieżą, zwięczoną krenelażem. Odwiedzający Miropol F. E. Chłopicki nazwał 
go przejawem starogotyckiej struktury, a J. Dunin-Karwicki był zdania, że 
został zbudowany bez żadnej architektonicznej symetrii. Jego rzeczywiście 
zadziwiający kształt został utrwalony rysunkiem Napoleona Ordy.

Salon w Miropolu, w głębi portret panin Sartinich
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Czapski, gospodarując w Miropolu, korzystnie rozwinął majątek, utrzy-
mywał stadninę koni krwi angielskiej i arabskiej. Założył wzorową pasie-
kę według systemu ks. Jana Dzierżona, liczącą tysiąc uli. Był rzecznikiem 
uwłaszczenia chłopów. Sprzyjał też ruchowi powstańczemu z 1863. Władze 
rosyjskie w drodze represji skonfiskowały mu jego klucz kiejdański, a jego 
samego zesłały na trzy lata na Sybir. Miropol nie został objęty konfiskatą, bo-
wiem jego prawnym właścicielem była Justyna z Rostworowskich. Czapscy 
mieli pięcioro dzieci: Stanisława (1847�1932), Mikołaja (1859�1919), Ma-
riana oraz córki Annę i Zofię. Synowie nie zawarli związków małżeńskich. 
Stanisław, sędzia pokoju pow. zwiahelskiego, gospodarował w Miropolu do 
1917, kiedy pałac i cały majątek został splądrowany i spalony. Córki po-
ślubiły dwóch braci Brezów: Zofia wyszła za Stanisława, właściciela Wię-
ckowic w Poznańskiem, a Anna za Konstantego z Lednogóry. Jedną z córek 
Anny i Konstantego Brezów była Maria, późniejsza żona Antoniego (Tolcia) 
Rostworowskiego, właściciela Milejowa i Kębła. Justyna z Rostworowskich 
Czapska nie żyła długo. Zmarła 10 VI 1856 w Miropolu i tam została po-
chowana. Jak opisał wspominany już Edward Czapski, Justynę żegnała cała 
ludność miasteczka Miropol, musiała być kochana. Dla męża odejście żony 
po tak krótkim, zaledwie dziesięcioletnim pożyciu, było bardzo ciężkim do-
świadczeniem. Wkrótce przyszły inne: konfiskata Kiejdan, zesłanie na Sybir. 
Po powrocie z wygnania osiedlił się w Dorpacie, gdzie zajmował się eduka-
cją swoich dzieci. Potem mieszkał w Dreźnie i Poznaniu, a wreszcie w Więc-
kowicach pod Bukiem u swego zięcia Stanisława Brezy. Tu odznaczył się 
jeszcze jednym dziełem, gdyż założył piękny park w stylu angielskim. Zmarł 
w tychże Więckowicach 10 VI 1875. Potomstwo Mikołaja Rostworowskie-
go nie miało zatem kontynuacji w linii męskiej. Natomiast w filiacjach po 
kądzieli przeszło na dom Rostworowskich w Milejowie. W kościele w Miro-
polu były tablice epitafijne Dzieduszyckich i Rostworowskich, ciekawe czy 
pozostały?

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Dzieduszycki, �Kronika domowa Dzieduszyckich�, op.cit., s. 434-435; 
M. z Rostworowskich Korytkowa, �Pamiętnik� (maszynopis) s. 44; S. M. Rostworowski, 
�Szkice do monografii Rodu z Rostworowa Rostworowskich�, Kraków 1946, s. 70-71 mps 
w posiad. S. J. Rostworowskiego), Ossol. 13286/II Korespondencja Adama Łempickiego. 
Listy z lat 1830�1832 dotyczące powstania listopadowego, Archiwum Państwowe w Górze 
Kalwarii, Hipoteka w Grójcu sygn. 351; APL, Akta po Muzeum KUL 56, Korespondencja 
Mikołaja Rostworowskiego z Mirowic, list z 21.06.1935.
PUBLIKACJE: �Kłosy�. Czasopismo Ilutrowane Tygodniowe, 1880 nr 761, s. 71 (na stronie 
pierwszej drzeworytowa kopia portretu z podpisem �Hr. Maryan Czapski�; F. E. Chłopi-
cki, Stepowe szlaki, �Kłosy� 1880 nr 792, s. 157; A.Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 
1902, t. III, s. 278-279; J. Dunin-Borkowski, Genealogia żyjących utytułowanych rodów pol-
skich, Lwów 1914, s. 192; Dr Wróblewski, Więckowice - Ród Brezów, �Dziennik Poznański� 
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z 16.09.1922; E. Czapski, Pamiętniki sybiraka, op.cit., s.94 i nast; R. Aftanazy, Dzieje rezy-
dencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 3 Województwo Trockie, Księstwo Żmudz-
kie, Inflanty Polskie, Księstwo Kurlandzkie, Wrocław 1992, s.232�233; tenże, op.cit. t. 5, 
Województwo wołyńskie, s. 246�247; K. Przewłocki, Wspomnienia, �Materiały do Biografii, 
Genealogii i Heraldyki Polskiej�, t. I, Buenos Aires-Paryż 1963, s. 156, A.T. Tyszka, Nekro-
logi �Kuriera Warszawskiego� 1821�1939, t. III 1853�1858, Warszawa 2007, 13678.

POKOLENIE XIII
Najmłodsze dzieci FRANCISZKA Ksawerego i IZABELI

ROZALIA Tadea Józefa Dufrosyna (Rózia), trzecia córka Franciszka Ksa-
werego i Izabelli z Małachowskich, kanoniczka

Ur. w Leśniowoli w 1796, a ochrzczona przez ks. Józefa Gorzkowskiego 
w parafii Worów pod Grójcem 28 X 1796. Jej rodzicami chrzestnymi byli 
Walenty Rudzki, sędzia ziemi czerskiej oraz jej starsze rodzeństwo Ewa 
i Stanisław Rostworowscy. Dzieciństwo spędziła w Leśniowoli, choć w do-
kumentach sądowych jest zapisana jako zamieszkała w Pawłowicach. Od-
była naturalnie w latach 1813�1814 wspólnie z ojcem, siostrami i bratem 
podróż do Małopolski. W testamencie z 26 IV 1819 ciotki Chrapowickiej jest 
uwzględniona razem ze starszą siostrą Anną. Kasztelanowa wymieniła do-
kładnie co swym bratanicom przekazuje: Serwetki, chustki i jako też i książki. 
Kwater srebrny do kawy i herbaty z cukierniczką, takoż nareszcie wszelkiego 
rodzaju porcelany � Siostry Pana Rostworowskiego Imci Panna Anna i Ro-
zalia Rostworowskie między sobą podzielą, niech te pamiątki przyjmą tym 
uczuciem iakim ja przywiązana ciotka im ofiaruie. Książki zaś niektóre, aby 
wyłączyły do Biblioteki Kościoła Parafialnego w Pruszynie. Zatem u kasz-
telanowej nad miłością rodzinną do bratanic górowała jej przewodnia myśl 
i wola wsparcia taką pieczołowitością otaczanego przez nią ośrodka parafial-
nego w Pruszynie. Anna i Rozalia są jedynymi osobami, które od Chrapowic-
kiej w testamencie otrzymują nie pieniądze, lecz porcelany i książki. Widać 
licząca się z nadejściem śmierci ciotka miała zaufanie do ich wykształcenia 
i zainteresowań umysłowych. 

Rozalia uczestniczyła żywo ze swoimi braćmi w rozstrzyganiu spraw 
majątkowych. W 1820 była obecna w kancelarii Komisji Stołecznej w War-
szawie przy zakładaniu ksiąg hipotecznych dla poszczególnych majętności 
pozostawionych przez jej ojca Franciszka-Ksawerego Rostworowskiego. Od 
1822, razem z całym rodzeństwem była uczestniczką procesów toczonych 
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przed sądami przeciwko Benedyktowi Parullowi o odzyskanie przejętych 
przez niego łąk w Pawłowicach. W dokumentach sądowych nazywana jest 
zawsze panną doletnią. Rozalia była najmłodszą córką swych rodziców. Jeśli 
po powrocie z Małopolski jej ojcu jeszcze starczyło sił i pieniędzy na wyda-
nie za mąż starszej Ewy, o tyle widać czas ewentualnych konkurów Rozalii 
wypadł już po jego śmierci. W rezultacie pozbawiona opieki rodzicielskiej 
Rozalia Rostworowska, mając dwadzieścia siedem lat, 14 V 1821 wstąpiła do 
Zgromadzenia Panien Kanoniczek w Warszawie. 

Dalsze jej dzieje zebrał archiwista rodzinny S. M. Rostworowski, po-
twierdzając swoje domysły korespondencją z Marią Woysym-Antoniewicz, 
prawnuczką siostry Rozalii Ewy Sobolewskiej. Otóż młoda kanoniczka mia-
ła otrzymać mieszkanie z osobnym wejściem, znajdujące się na pierwszym 
piętrze, obok kościoła kanoniczek. Było to to samo mieszkanie, w którym 
w okresie międzywojennym mieszkała kanoniczka Teresa Zamoyska. Do sy-
pialni prowadził przedpokój, z którego bezpośrednie wyjście szło na ambonę 
wspomnianego kościoła. U Rozalii częstym gościem bywał gen. Wincenty 
Krasiński, któremu właśnie w 1822 odumarła żona Maria z ks. Radziwił-
łów. O znajomość nie było trudno, skoro go łączyły wspólnie przeżyte dzieje 
bojów w Gwardii Napoleona I z bratem kanoniczki, ppłk. Stanisławem Ro-
stworowskim. Był on ponadto spokrewniony z Rostworowskimi przez Ma-
łachowskich. Jego wizyty wyrażały zapewne coś więcej niźli zwykłą kurtu-
azję rodzinną. W każdym razie podczas spotkań towarzyskich w Warszawie 
w tym czasie opowiadano taką historię, iż gen. Wincenty spłoszony krokami 
kogoś idącego po schodach wybiegł przez ów przedpokój nie całkiem odzia-
ny wprost na ambonę w kościele kanoniczek. A odprawiane było właśnie na-
bożeństwo majowe i sporo pobożnych osób znanego w całym towarzystwie 
warszawskim generała rozpoznało. Wydarzenie to mogło zaważyć na opinii 
panny Rozalii. W każdym razie z nią skojarzona została wersja jeszcze mniej, 
jak na ówczesne czasy, pochlebna. Podobno jedna z kanoniczek musiała wy-
stąpić ze Zgromadzenia, bowiem miała dziecko nieślubne, poczęte już w cza-
sie zamieszkania w domu kanoniczek. Nie ma dowodów pisanych na to, by 
wersja ta łączyła się z osobą Rozalii. Niemniej opuściła ona Zgromadzenie 
i skierowana została do czegoś �w rodzaju sanatorium pod Wiedniem�, gdzie 
przebywała dłuższy czas.

Z datą 13 VIII 1833 jej brat Jan Nepomucen pisał do starszego brata 
Mikołaja: Rózię odbierają z Wiednia (gdy nie ma nadzei o jej wyzdrowieniu) 
i oddać zamyślają do S. Kazimierza za Warszawą. Ja im ofiarowałem, że ją 
przyjmę do siebie, byle tylko się znalazła ochmistrzyni, która by jej strze-
gła (gdy to jest więcej melancholia jak pomięszanie), więc nie ma niebez-
pieczenstwa i bolesną rzeczą jest widzieć ją odzieloną od całej familii, ale 
taki to wiek nastał � czułość w słowach i egoizm w czynach. Decyzja Jana 
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Nepomucena, właściciela Mirowic, o przyjeciu Rozalii do siebie o tyle była 
aktem szlachetnego serca, iż on sam, będąc wtedy jeszcze kawalerem, domu 
rodzinnego nie prowadził, żył nadzwyczaj skromnie i nie posiadał warunków 
do zajęcia się melancholijną siostrą. Jej sprawą jednak interesował się nadal, 
bowiem w liście do Mikołaja pod datą 21 VI 1835 pisał: Miałem wiadomości 
z Wiednia: biedna Rózia � stan jej zawsze jednakowy. Sobolewscy pojechali 
odebrać ją do siebie, ale nie ma nadziei, żeby wyzdrowiała i będzie na należ-
nej konsumpcji. Mimo, że zamiar Sobolewskich aż przez dwa lata dojrzewał, 
to jednak został zrealizowany i Rozalia Rostworowska zamieszkała u swej 
siostry Ewy, a po jej śmieci u siostrzenicy Antoniny Ostoja-Finkowej w Ko-
mornikach pod Myślenicami. Miała być nieuleczalnie chora nerwowo, choć 
okresami była prawie normalna. 

Prawnie pozostawała współwłaścicielką dóbr pozostawionych przez ojca. 
Ze względu na jej chorobę oraz zamieszkanie na terenie Rzeczypospolitej 
Krakowskiej, nie można było uzyskać od niej prawomocnego oświadczenia 
woli. Chodziło o to, aby zrzekła się swych praw własnościowych na rzecz 
brata Mikołaja. Gdy w 1838 został w przed pisarzem aktowym Królestwa 
Polskiego spisany dokument określający stosunki własnościowe pomiędzy 
rodzeństwem, Rozalia podczas spisywania tego aktu reprezentowana była 
przez swego brata Jana Nepomucena. Jej scheda w kwocie 12 000 złp została 
zapisana na Leśniowoli i 14 000 złp. na Mirowicach. Na mocy oświadczenia 
Jana Nepomucena zgodziła się zmniejszyć swe należności w zapisie na Leś-
niowoli o 9300 złp i w zapisie na Mirowicach o 2000 złp. Zmniejszenia te 
były następstwem wydatków poniesionych na rzecz melioracji dóbr i regula-
cji należności dla Depozytury Jeneralnej Cywilnej. Oświadczeń tych jednak 
Wydział Hipoteczny, jako nie złożonych osobiście przez Rozalię Rostwo-
rowską, nie uznał. Dopiero w 1843 doszło do sporządzenia dokumentu tej 
treści, którego początek brzmiał tak: Co się dotycze Rozalii Rostworowskiej, 
panny bezwłasnowolnej, uchwałą Rady familijnej pod powagą Sądu Poko-
ju Wolnego Miasta Krakowa okręgu pierwszego dnia siódmego październi-
ka roku bieżącego zapadłą, a przez Trybunał wolnego niepodległego i ściśle 
neutralnego miasta Krakowa pod dniem 11 miesiąca i roku tychże na tejże 
uchwale wydaną itd. Dokument ten w listopadzie 1843 jej brat Jan Nepo-
mucen przedkładał w Wydziale Hipotecznym Guberni Mazowieckiej. Miał 
on świadczyć o ubezwłasnowolnieniu Rozalii i jej zrzeczeniu się współwłas-
ności na rzecz brata Mikołaja. Lecz zaszło tu kolejne qui pro quo, bowiem 
w przedłożonym przez Jana Nepomucena dokumencie była mowa, że Rozalia 
zrzeka się współwłasności Pawłowic, natomiast prawnie była ona odnoto-
wana jako współwłaścicielka tego samego majątku, lecz noszącego dawnej 
nazwę Brzumin. W tych okolicznościach Wydział Hipoteczny ponownie nie 
uznał ważności tego oświadczenia i jej zrzeczenia się współwłasności Pa-
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włowic na rzecz brata. W rezultacie przy wszystkich dalszych transakcjach 
przechodzenia dóbr Pawłowice z rąk Mikołaja w ręce jego bratanka Feliksa 
i z rąk Feliksa do rąk jego siostry Józefy, Rozalia odnotowywana była jako 
współwłaścicielka. Dopiero Józefie Rostworowskiej w 1856 od współwłas-
ności ze swą ciotką udało się uwolnić. 

Rozalii dotyczyło jeszcze jedno ważne zdarzenie. Otóż Mikołaj Rostwo-
rowski, sprzedając Leśniowolę swemu bratankowi Feliksowi, w umowie 
kupna-sprzedaży zastrzegł, aby Rozalii na Leśniowoli została zapisana ca-
łość przynależnej jej schedy, to znaczy nie 2700 lecz 12 000 rbs. Te 12 000 
rbs pozostało na hipotece Leśniowoli nawet wówczas, gdy Feliks majątek 
ten w 1862 odsprzedał Bronisławowi Zielińskiemu. W akcie kupna-sprze-
daży Zieliński został zobowiązany do wypłacania od tej kwoty corocznie po 
pięć procent. Odbiorcą należności miał być zamieszkały w Krakowie Julian 
Fink, sprawujący rolę kuratora Rozalii Rostworowskiej. Po jej śmierci fun-
dusz miał przechodzić na spadkobierców. Ów kurator Fink to zięć nieżyją-
cej już wówczas Ewy z Rostworowskich Sobolewskiej. Przytoczony tu zapis 
aktowy sugeruje jakoby Rozalia dożywała swoich lat w jakimś domu opieki 
w Krakowie, choć w rodzinnej tradycji zachowało się przeświadczenie, że 
czterdziesci lat przebywała w Komornikach. Faktycznie zmarła w Komor-
nikach 1 IV 1883 w wieku osiemdziesięciu siedmiu lat i została pochowa-
na na cmentarzu parafialnym w Raciechowicach. Miała być zatem Rozalia 
tym dzieckiem Izabeli i Franciszka-Ksawerego Rostworowskich, właścicieli 
wielkich dóbr Leśniowoli, Brzumina i Mirowic, które spośród całego rodzeń-
stwa żyło najdłużej i najdłużej też zachowało cząstkę własności rodowego 
majątku w Leśniowoli. Lecz ona, chora umysłowo, zapewne przydanej jej 
roli była nieświadoma. 

ŹRÓDŁA:
ARCHIWA. ZBIORY: Księga urodzeń 1786�1797 parafii Worów, poz. 525; Liber Mortuorum 
parafii św. Jakuba w Raciechowicach � Komorniki, t. XVII; AP w Górze Kalwarii, Hipoteka 
w Grójcu. sygn. 37, 38, 300, 351; Wypis urzędowy protokułu publikacji testamentu, op.cit.; 
APW sygn.589, Hipoteka Warszawska Dóbr Ziemskich nr rep. 666/III Dobra Pawłowice; 
APL, Akta po Muzeum KUL 56, korespondencja Mikołaja Rostworowskiego z Mirowic, li-
sty z 13.08.1833 i 21.06.1835; List Marii Woysym-Antoniewicz do S. M. Rostworowskiego, 
Kraków, 2 IV 1963; List S. M. Rostworowskiego do M. Woysym-Antoniewicz, bmw;
PUBLIKACJE: Sz. Konarski, Kanoniczki warszawskie, 24 IV 1744 � 13 VIII 1944, Paryż 1952, 
s.152-154; S. J. Rostworowski, Los Rózi Rostworowskiej i familijne kłopoty majątkowe, 
�Wiadomości Ziemiańskie� nr 13 z 15 IV 2003, s. 51-54.

JAN-NEPOMUCEN, ur.4 V 1799 będzie o nim mowa w następnym XXXVII 
rozdziale
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ROZDZIAŁ XXXVII

POKOLENIE XIII 

JAN NEPOMUCEN – PREKURSOR WSZYSTKIEGO, 
CO W ROSTWOROWSKICH DOBRE 

I JEGO ŻONA KAMILA Z ZEJDLER ZBOROWSKICH

POKOLENIE XIII
Najmłodszy syn FRANCISZKA Ksawerego i IZABELI

JAN NEPOMUCEN Florian Józef Pius, ur. 4 V1799 we Włoszczowej w Kie-
leckiem, najmłodszy z synów i dzieci Franciszka Ksawerego i Izabeli z Ma-
łachowskich, pisarz, tłumacz, kompozytor, polityk i ziemianin.

Urodził się w domu najstarszego brata swej matki Jana Nepomucena 
Małachowskiego. Jego matka zmarła, gdy miał cztery lata. Do 1807 r. pozo-
stawał w domach wujostwa Małachowskich, bądź to we Włoszczowej, bądź 
w Nowym Mieście. Dopiero, gdy ukończył siedem lat, został poddany opiece 
ojca. Przywrócenie kontaktu z prawowitym rodzicem rozwinęło w jego ser-
cu bardzo silną miłość do ojca, która wsparta uczuciem szacunku pozostanie 
mu na całe życie. Franciszek Ksawery zapewnił mu znakomitego nauczyciela 
i wychowawcę w osobie Feliksa Bentkowskiego, bibliografa i historyka li-
teratury polskiej, profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Tenże nauczyciel, 
edukujący swego ucznia w Leśniowoli i Warszawie, przekazał mu już w wie-
ku bardzo młodym ogromną wprost wiedzę literacką i zamiłowanie do włas-
nej twórczości piśmienniczej. Zachował się zbiór utworów Jana Nepomucena 
noszący tytuł: Pisma pomniejsze moje wierszem i prozą w 1814 roku zebrane. 
W zbiorze tym najwcześniejsze są Epigrammata, pisane w 1812, a więc przez 
trzynastoletniego Janka. Są to utwory poetyckie, a wśród nich jeden w ser-
decznych słowach wyrażający ojcu wdzięczność za trud wychowania i wpaja-
nie cnoty.. W innych utworach dominują akcenty wzywania rówieśników do 
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tego, by chcieli się uczyć. Kierunek dydaktyki autora zobrazować mogą takie 
strofy:

Jeśli się nie będziesz do nauk przykładał,
Jeśli jużeś do nich wszelki gust postradał,
Wierzaj mi, mój Michale, zawsze będziesz w nędzy,
Sama tylko nauka może dać pieniędzy.

Przytoczony tu fragment wskazuje, że Jan Nepomucen mistrzem słowa 
poetyckiego nie był, sam jednak fakt parania się piórem czyni go prekursorem 
dalszych piętnastu poetów, jacy w rodzinie Rostworowskich w późniejszych 
czasach ujawnili swe mniejsze lub też wcale niemałe talenty. 

Wśród innych utworów są tłumaczenia lub naśladownictwa Woltera, 
Salomona Gessnera i Gottfrieda Augusta Burgera świadczące o oczytaniu 
i opanowaniu języka francuskiego przez młodego Janka, a ponadto niektóre 
wiersze były pisane wprost po francusku. W zbiorze tym przeważają jed-
nak utwory pisane prozą. Jeden z nich nosi tytuł Osmin i Zambzi, powieść 
wschodnia. Utwór ten jest napisany w oparciu o wątki osobiste. Starszy brat 
Osmin, w nadzwyczajny sposób wyposażony talentami, robi karierę, lecz błąd 
uczyniony przez niego stawia go przed grozą kary śmierci. Życie młodszego 
brata Zambzi zachowuje harmonię. Opowieść ta kończy się sentencją, odpo-
wiadającą poglądom autora, który oświadcza: Lecz teraz pojmuję, iż żeby żyć 
w szczęściu, i spokojności i aby się zbogacić, więcej dopomóc może pożytecz-
ne rzemiosło, niż źle użyty talent. W sumie opowieść ta nie da się zaliczyć 
do gatunku prozy wielkiej miary. Są tu raczej w przenośni spisane odczucia 
dorastającego chłopca. Pewne sformułowania są ważne z punktu widzenia 
biografii Janka, kiedy wspomina podeszłego wiekiem ojca, o którym pisze, 
że całym jego dążeniem było ugruntować synów w cnocie i miłości. 

Wprost wzruszający jest utwór Moje życzenia, w którym narrator spoty-
ka się z �Geniuszem� i jemu może przedkładać swoje życzenia. I otóż jedno 
z nich wyraża się w takich oto słowach: Mam ojca starego(�) którego od 
dawna dręczy choroba, przywróć mu zdrowie, jeśli tego dozwolą Parki, jeśli 
zaś nie, dozwól, abym choć przez krótki czas spoglądając na Jego cnoty, mógł 
je zaszczepić w moim sercu. Choć dla uszu naszych już archaicznie brzmi 
owo dążenie do zaszczepienia sobie cnót rodzica, to jednak to westchnienie 
młodego Janka świadczy jak bardzo chciał on ochronić przed śmiercią swego 
ojca. W jego utworach nie ma wspomnień o matce, która go tak wcześnie 
osierociła, natomiast są owe prośby o zachowanie życia ojca, a ten młodzień-
cowi zastępował obojga rodziców.

Jest także drugi nurt rozważań, dominujący w utworze pt. Opis przyjem-
ności życia wiejskiego. Utwór ten ma również bardzo wyraźne cechy auto-
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biograficzne. Otóż narrator-Janek z radością opuszcza miasto, by udać się 
w ojcowskie progi, do ciebie mała chatko otoczona cienistymi drzewy. Zwrot 
ten skierowany do dworu rodzinnego, przypomina obraz dzisiejszej Leś-
niowoli, leżącej pod Grójcem i wskazuje na to, że Rostworowscy naprawdę 
mieszkali w niewielkim domu, do którego zapewne znacznie później została 
dołączona oszpecająca go dziś piętrowa dobudówka. Drugi zwrot również 
lokalizuje narrację autora w Leśniowoli. Pisze on: Często lubię się za wsią 
przechadzać wieczorem około stawu, w którego cienistych wodach odbija się 
światło księżyca po szerokiej wód przestrzeni. W Leśniowoli była naprawdę 
szeroka przestrzeń wód, bo nieopodal dworu ciągnęły się trzy, jeden za dru-
gim, stawy. Dla Janka powrót w ojcowskie progi jest nie tylko przybyciem 
do kochanego domu ojcowskiego, ale i potwierdzeniem jego przekonania, 
że tylko życie na wsi odpowiada naturze człowieka. Pobyt na wsi nazywa 
pasmem prawie nie przerwanym szczęśliwości i współczuje wszystkim tym, 
którzy wraz z utratą swego majątku w miastach wiodą nędzne życie, wieloma 
przeplatane troskami. 

Dla Jana Nepomucena obcowanie z naturą jest także czasem, kiedy ogra-
nia go mimowolnie zdumienie nad wszechmocnością Boga, która wszystkie 
owe utworzyła przedmioty. W innym utworze Janek wiarę w wszechmoc 
Bożą łączy z wezwaniem żołnierzy do stawienia się do działań dla ocalenia 
ojczyzny już od lat 20 w kajdanach przemocy i dusznej jęczącej. Rostwo-
rowski pisze, że nie obawia się niczego ze strony Boga dobroczynnego, który 
naszymi zmiękczony nieszczęściami, zapewne nam nie odmówi swej dzielnej 
pomocy. Myśli te zawarte w utworze pt. Mowa wodza do żołnierzy przed 
bitwą wskazują na to, że młody Rostworowski nosił w sercu uczucia patrio-
tyczne i wiarę w pomoc Bożą w walce podjętej dla odzyskania niepodległości 
przez kraj poddany obcej władzy.

Największy jednak rozgłos zdobyła napisana przez czternastoletniego 
chłopca rozprawa krajoznawcza pt. �Diariusz podróży odbytej 1813 roku 
w Krakowskie, Galicją i Sandecki Cyrkuł�. Rozprawka ta powstała w związ-
ku z rzeczywistą podróżą Rostworowskich do Krakowa, gdy opuścili oni 27 
I 1813 r. Warszawę, chcąc uniknąć spotkania z wojskami rosyjskimi. Była to 
wyprawa Franciszka Ksawerego z trzema córkami, najmłodszym synem oraz 
z zaprzyjaźnionym z rodziną Janem Dekertem, synem nobilitowanego już 
Jana Dekerta, prezydenta Starej Warszawy i rzecznika praw mieszczan pod-
czas Sejmu Czteroletniego. Rostworowscy jechali przez Leśniowolę, o której 
Jan Nepomucen napisał: miejsce tak nam miłe, od nieprzyjaciół pustoszonym 
będzie. Potem kierowali się na Worów, gdzie był kościół parafialny Leśnio-
woli, ale nocleg znaleźli dopiero w miejscowości Lipie, w tamtejszym klasz-
torze OO. Karmelitów, wspieranym od lat finansowo według zapisu hipo-
tecznego uczynionego przez Franciszka Ksawerego. Dalej wędrowali przez 
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Radomsko, Kruszynę, dawny majątek Adama Potockiego, Częstochowę, 
Żarki, Kurozwęki. Po drodze dosiadł się do nich Antoni, starszy brat Janka, 
który jako ranny powrócił już z wyprawy moskiewskiej. Ekspedycja odbywa-
ła się trzema wozami, w ostatnim jechał właśnie inwalida Antoni Rostworow-
ski wespół z Janem Dekertem. Autor �Diariusza� pięknie opisał Kruszynę 
i serdecznie wspominał swego krewnego, pułkownika 11 pułku ułanów, który 
mieszkał tu, lecz zabrany przez śmierć po kampanii moskiewskiej, nie może 
już chronić tamtejszego zamku � tej pamiątki dawnego rycerstwa. 

Przy okazji wspomnień o płk. Adamie Potockim Janek przytacza zapisa-
ny gdzie indziej czterowiersz o śmierci:

Młody czy stary, możny czy ubogi,
Wszystko śmierć wlecze za swe straszne progi.
W jednym dniu Trony, i Pałace spali,
Chatki, kościoły i ziemie zawali.

Świadomość zagrożenia śmiercią musiała być w psychice tego młodzień-
ca zakorzeniona, skoro ona przesądziła o tak wczesnym odejściu jego matki 
i zwisała jak miecz Damoklesa nad życiem zgnębionego chorobą ojca. Z do-
tychczasowego opisu podróży bardzo dodatnio odznacza się wszystko, co 
Janek spisał podczas swego pobytu w Częstochowie. Warty przytoczenia jest 
taki oto fragment: Na lewej ręce jest kaplica Matki Boskiej cudami słynąca. 
Nie można tam wejść bez jakiejś obawy, którą przytomność Boga grzeszne-
mu sprawia. Sam widok twarzy Matki Boskiej skruszy najtrwalsze serca i do 
uszanowania, i czci nakłania. Ściany tej kaplicy są aksamitem czerwonym 
złotem tkanym powleczone, nad tym wiszą portrety w szczerozłotych ramach, 
kilku królów i polskich rycerzy, którzy łask tam dostąpili. W ołtarzu z czarne-
go marmuru jest wizerunek N. Panny Cudownej, której suknia i korona jest 
diamentowa, po obu bokach ołtarza wiszą lustra z ramami złotymi. Opis ten 
umiejętnie łączy relację o silnie przeżywanych odczuciach religijnych z re-
porterskim odnotowaniem wszystkiego, co przybyszowi staje przed oczyma. 
Autor w przypisach podaje także informacje dotyczące czasu przeszłego, pi-
sze bowiem: Ściany te dawniej okryte były szczerozłotymi, srebrnymi, drogi-
mi kamieniami, wysadzanymi pancerzami, szyszakami, karabelami i innym 
orężem oraz że stali dwaj aniołowie ze srebra wysokości naturalnej człowie-
czej, te równie jak pierwsze ozdoby wzięte w 1805 r. od Prusaków zostały. 
Podróżnicy 12 II 1813 r. dotarli do Krakowa. 

Jeśli poprzednie opisy różnych mijanych po drodze miejscowości dawały 
obraz tego, jak jednak bogatą i pełną cennych zabytków kultury rycersko-
szlacheckiej była ówcześnie ziemia polska, tak teraz relacje z Krakowa oddają 
tym większy hołd naszemu krajowi. Jan Nepomucen opisuje kościoły, Wawel, 
a potem podkrakowskie miejscowości Mogiłę, Raków, Wieliczkę, Zwierzy-
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niec-wieś, Bielany, Tyniec. Uwaga jego zatrzymuje się także nad zwyczaja-
mi krakowian, proszowian i skalmierzan. Pisze, że Lud ten jest powszechnie 
mocny, zdrowy, przyzwyczajony do pracy, odważny, śmiały i dowcipny w od-
powiedziach. Widzę jego zaletę, iż jest bardzo do ojczyzny przywiązany. Na 
skutek tego, że Rosjanie zbliżali się do Krakowa, Rostworowscy � jak pisze 
Janek � musieli szukać schronienia w kraju niemiłych nam sprzymierzeń-
ców, to znaczy Austriaków. 29 kwietnia rozpoczęli więc podróż do Galicji, 
przemierzając cyrkuły bocheński i sandecki. W tym pierwszym jechali przez 
Gdów, Radziechowice, zatrzymując się na pewno u państwa Sobolewskich 
w Komornikach. Ale celem ich podróży było miasteczko Dobra nieopodal 
Limanowej, majątek należący do Jana Nepomucena Małachowskiego, brata 
zmarłej już Izabeli Rostworowskiej. Dłuższy pobyt w tej miejscowości dał 
Jankowi okazję do opisu paru dostępnych dla wycieczek gór, jak Mogielnica, 
Cwilin, Śnieżnica, lecz także i zwyczajów górali w tych stronach zamieszka-
łych. Obyczaje mieszkańców tutejszych � zapisał Jan Nepomucen � są grube 
i sięgają prostoty dawnych wieków nieoświeconych i barbarzyńskich tak da-
lece, iż nie mają sobie za zbrodnią zabić lub obedrzeć człowieka, ubiór ich 
jest stosowny do obyczajów, noszą karpcie [kierpce] na nogach, ze skóry psa 
włosiami na wierzch obrócone, sukienne spodnie bure i podobnego koloru 
płaszcze, kożuszki długie, kapelusze spiczaste wysokie, siekierę lub pałkę na-
bitą krzemieniami w ręku. Z zaciekawieniem czyta się te opisy, porównywal-
ne z naszą dzisiejszą wiedzą o góralach. Młody podróżnik nie dotarł do Tatr, 
o których jednak w opisach swoich wspominał. 

Z czasem przyszło ekspedycji Rostworowskich powracać w swoje strony. 
Sygnalizuje to rozdział zatytułowany �O Zamku Dobczyckim�, w którym au-
tor czyni taką oto rekapitulację swych doświadczeń wyniesionych z Galicji: 
Dość powiedzieć, żeśmy na paszport, na pozwolenie dla koni, srebra i miedzi 
czekać musieli miesięcy. Swobody w zaborze austriackim autor kwituje taką 
relacją: Z każdego kroku winien się obywatel tłumaczyć i nie wolno mu na-
wet z jednego do drugiego przejechać cyrkułu bez paszportu. Niepewnym jest 
we własnym domu, musi cierpieć, by obecni strażnicy dom jego plądrowali 
i oznajmiali Rządowi, czy w domu jego nie znaleźli jakowej kontrabandy lub 
niepodarowanego srebra. Są to akcje nakazane przez cesarza, noszącego tytuł 
apostolskiego i protektora religii, mające jedynie na celu wzbogacenie skarbu 
jego familii, podczas gdy cały kraj jęczy w nędzy. Z relacji tych widać, że nie 
spodobały się młodemu Rostworowskiemu rządy austriackie w Galicji.

Dalsza droga podróżników prowadziła przez Kraków, gdzie byli gosz-
czeni przez ciotkę Morstinową. Zaraz za Krakowem, w wąwozie koło Micha-
łowic, kareta im się wywinęła i zawisła nad przepaścią. Ale konie się zaparły 
i powóz nie runął, tak że wyszli z opresji bez przykrych następstw. Potem 
jechali przez Miechów, Książ, Jędrzejów, Radoszyce, oraz Końskie i Biała-
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czew, ówczesne posiadłości Małachowskich. Tu znów wart odnotowania jest 
opis Białaczewa 3 mile od Końskich odległego: Pałac wraz z ogrodem stoi 
zaraz za miastem na wzgórzu i jest bardzo piękny, wraz z oficynami w pół cyr-
kuł stawiany, i zawiera wygodne pomieszkanie. Gabinet śp. Prezesa Senatu 
[Stanisława Małachowskiego] wystawuje miłą dla każdego Polaka pamiątkę, 
to jest trzy obrazy na ścianie malowane, wystawiające 1. hołd Rossianów, 2 
hołd Prusaków, 3. połączenie Litwy z Polską. Ogród jest obszerny, lecz zanie-
dbany, kościół tu jest mały staroświecki. Otóż na koniec cóż się okazuje. Ro-
stworowscy jadąc w stronę Warszawy nie zatrzymują się w Leśniowoli, lecz 
nocują w Piasecznie. Oznaczałoby to, że w tym czasie dworek w Leśniowoli 
albo był splądrowany przez Rosjan, albo zamieszkały przez administratora 
dóbr, w każdym razie dla ugoszczenia liczniejszej grupy osób się już nie na-
dawał. Do Warszawy przybyli 20 III 1814 r. 

W �Diariuszu� Rostworowskiego dominuje kilka wątków. Jednym z nich 
jest wyraźnie akcentowana niechęć wobec zaborcy austriackiego i negatywna 
ocena opartego na systemie policyjnym represyjnego sposobu sprawowania 
władzy przez Austriaków. Innym, bardzo ciekawym nurtem są opisy Krakowa 
i całego dystryktu krakowskiego: Autor zaskoczony odmiennością ludności 
ukształtowanej w innych niż mazowieckie warunkach geofizycznych i kultu-
rowych, odnotowuje podania, zwyczaje, opisy strojów i gwary, a nawet na-
pisy z nagrobków. Z Dobrej odbył wycieczkę na Łysą Górę i spisał szkic �O 
góralach i o szałasach i klimacie górzystym�. Rostworowski był pierwszym 
Polakiem, który opisał ten rejon naszych gór. W innym szkicu przedstawił 
stosunki własnościowe w Dobrej, w której Stanisław Małachowski ustanowił 
system oczynszowania chłopów, dając im swobodę w prowadzeniu paster-
stwa, łowiectwa, rybołówstwa, produkcji serów i handlu wyrobami. Ten wą-
tek opisów ludności podkrakowskiej i góralskiej sprawił, iż czternastoletnie-
mu Janowi Nepomucenowi różni późniejsi badacze nadali miano etnografa, 
a Jadwiga Kucianka nazywała go poprzednikiem Oskara Kolberga.

Świetność utworu, jakim jest �Diariusz�, może w jakiejś mierze należy 
przypisać panu Droginusowi, który co prawda jest podpisany, że to on przepisał 
inne, wspominane tu już, poza �Diariuszem� utwory Rostworowskiego. Ów 
Droginius znany nie jest, jak i jego roli nie należy przeceniać. Lecz tak mogło 
być, że jakiś nauczyciel czy korepetytor Janka, chcąc się pochwalić talentami 
swego ucznia, przepisywał utwory młodego Rostworowskiego, wygładzając ję-
zyk i uzupełniając opisy zdarzeń. Ale mogło też tak wcale nie być i mielibyśmy 
wtedy do czynienia z młodzieńczym �geniuszem� jako autorem �Diariusza�. 
Reportaż ten spisany w tak wczesnej młodości ujawnia główną cechę pisarstwa 
Rostworowskiego, to jest zdolność łączenia konkretnej obserwacji zjawisk kul-
turowych i obyczajowych z jednoczesnym formułowaniem tez ogólnych, od-
noszących się do myśli narodowej i ustrojowej społeczeństwa polskiego.
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Gdy Rostworowscy wrócili do Warszawy, ów uzdolniony młodzieniec 
zaczął uczęszczać do szkoły wojewódzkiej OO. Pijarów w Konwikcie Żoli-
borskim. Z Leonem Potockim, swym przyjacielem, należał do Towarzystwa 
ćwiczącej się w naukach młodzieży, które było pewnego typu szkolnym kół-
kiem literackim. Ukończenie gimnazjum przypadło zapewne na 1817. Jan Ne-
pomucen i Leon podjęli pracę w biurze przybocznym namiestnika Józefa Za-
jączka. Było to zgodne z intencjami ojca, pana Ksawerego, który chciał syna 
skierować ku karierze dyplomatycznej, z którą sam się zetknął, sekretarzując 
w Dreźnie u swego stryja posła Konfederacji Barskiej Franciszka Rostwo-
rowskiego. Według wspomnień Jana Dekerta, późniejszego księdza, konse-
krowanego w 1859 na biskupa sufragana warszawskiego, Jan Nepomucen, 
sprawując swój zawód urzędniczy w Warszawie, przechodził jakichś kryzys 
moralno-światopoglądowy, który może wynikał z trudności wytyczenia so-
bie, przy bardzo licznych uzdolnieniach, właściwej linii życiowej i zawodo-
wej. W każdym razie praca urzędnicza mu nie odpowiadała. Zaczął natomiast 
rozwijać w sobie coraz bardziej zainteresowania muzyczne. Został uczniem 
Karola Kurpińskiego, kompozytora i redaktora �Tygodnika Muzycznego�. 
Z Kurpińskim na przełomie czerwca i lipca 1819 odbył podróż do Krakowa, 
gdzie Towarzystwo Muzyczne wykonało 11 lipca �Uwerturę� kompozytora. 

W tym czasie Rostworowski napisał nowy �Diariusz podróży do Krako-
wa, jego okolic i Wieliczki odbytej w miesiącu lipcu 1819 R�. Utwór ten, 
dedykowany Kurpińskiemu, podobnie jak i poprzedni, pozostał w rękopisie. 
Niewątpliwie zawiera on cenne odnotowania kultury muzycznej, ale przede 
wszystkim urzeka godnymi poznania refleksjami typu ogólnego. W �Diariu-
szu� uwidacznia się wyraźny nurt myśli patriotycznej. Rostworowski pisał: 
Ile korzystnem jest poznanie obcych krajów, tyle potrzebną jest rzeczą pozna-
nie swojego. Dzieje narodu, do którego się należy, najwięcej nas obchodzić 
powinny, bo są szkołą dla każdego, kto chce być obywatelem, kto zna całe 
znaczenie tego wyrazu. Jakkolwiek wiadomości powzięte o swoim narodzie, 
z dobrego źródła czerpane, nie są przecież dostatecznymi, potrzeba do nich 
przyłączyć znajomość położenia kraju, w którym te zdarzenia wypadły. Dalej 
głoszone przez niego myśli są wyrazem pewnego zwrotu ku orientacji zacho-
wawczej. Uznaje, że tylko rolnictwo jest źródłem potęgi narodu, argumentując 
wprost, że ludzie, którzy oddalali się od natury, im więcej szukali kunsztu, tym 
więcej byli nieszczęśliwi. Chwali Kazimierza Wielkiego za jego zasługi poło-
żone dla rolnictwa i odbudowy miast, ale ma wątpliwości, czy dobrze zostanie 
on zapisany w historii przez zbytnie względy, jakie dla Żydów okazywał. Po-
dziwia Rzeczpospolitą Krakowską za jej rządy konstytucyjne, ale z prawdzi-
wą tęsknotą wspomina monarchię. Ten czas, kiedy ludzie w pierwiastkowych 
wiekach świata używali, gdzie mniej było przepisów, mniej systematycznych 
rachub, mniej władz czuwających nad wykonywaniem uchwał, lecz za to wię-
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cej ufności jeden w drugim pokładał, szczęśliwe związki łączyły ludzi, więk-
szy wzgląd miano na ogół, to jest na powszechną pomyślność kraju, zgoła, 
kiedy cały naród ze swym Monarchą tworzył jedną familię. Wędrówka przez 
Mogiłę, Łobzów, Bielany, Tyniec, Krzeszowice, Piaskową Skałę, Grodzisko, 
Ojców budzi w nim nadzieje, że z naszych prochów powstaną szlachetniej-
sze pokolenia i w zupełnym może świetle dojrzą to, co nam tak słabo błyska. 
Pragnieniem Jana Nepomucena jest, aby nadszedł czas, że narody rozsiane po 
całym świecie składać będą jedną familię i pracować nad wspólnym szczęś-
ciem! My zaś, mieszkańcy innych światów, będziemy się cieszyć i wspólnie 
wznosić głos dziękczynienia ku Najwyższemu Stwórcy Światów, od którego 
woli wszystko zawisło. A więc ten niewątpliwy patriota nie jest ciasnym nacjo-
nalistą, przeciwnie, zapowiada jedną familię narodów, tak jakby przewidywał 
współczesne nadejście unii państw wyrosłych na wspólnym podłożu kultury 
chrześcijańskiej. Również na polu religijnym gani nadmierny fanatyzm kapła-
nów, a oczekuje tego, aby wrócić do pierwiastkowych zasad religii. Bowiem 
mniej potrzeba tych pozorów, a więcej ją [religię] zaszczepić należy w ser-
cach, na ten cel, aby przez nią ludy były moralniejsze, aby poznały stosunki, 
jakie między nimi zachodzą, aby wreszcie dać im uczuć, iż na jej zachowaniu 
cały porządek Towarzystw zależy. Rostworowski zatem w swoich refleksjach 
przedstawia się nam jako konserwatysta, obdarzony przyszłą, postępową wi-
zją uniwersalnej wspólnoty narodów, mającej oparcie w duchowych i moral-
nych wartościach religii. Myśli jego dawne i dawnym mówione językiem, nie 
są jednakże pozbawione tych ideałów, które i dziś są dla nas cenne. 

Śmierć ojca przesądzała o tym, iż trzeba się było zająć majątkiem, jaki 
mu przypadł podczas podziału dokonanego z rodzeństwem 18 IV1821 w War-
szawie przed pisarzem aktowym Walentym Skorochódem Majewskim. Jan 
Nepomucen stał się właścicielem Mirowic i Mirowskiej wsi w pow. błońskim 
oraz wsi Lisów i folwarku Lisówek w pow. czerskim. Dobra te, z których Mi-
rowice (zwane też Mierowicami) graniczyły wprost z Leśniowolą, a Lisówek 
był od Leśniowoli odległy o dwa kilometry, zostały oszacowane na 140 000 
złp. Nie mogły być w dobrym stanie gospodarczym, choćby dlatego, że ojciec 
Franciszek Ksawery już od 1813 praktycznie swoimi majętnościami osobiście 
się nie zajmował, a ponadto przez kraj przeszła wpierw Wielka Armia cesarza 
Napoleona, a potem wojska rosyjskie cara Aleksandra I. Wyniszczenie kraju 
zresztą było powszechne. Rostworowski zabrał się więc szparko do gospo-
darki. Swój zawód ziemiański opisał szczegółowo powabnym piórem � jak 
wspominał potem w jego nekrologu Bentkowski, jednakże traktat ten zagi-
nął. Niewątpliwie Jan Nepomucen z powołania był ziemianinem. Jeszcze we 
wcześniejszych latach, gdy przypadło mu żyć w mieście, żalił się, że wśród 
największych uciech dusza moja jest przejęta smutkiem, którego dojść nie mogę 
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przyczyny. A w swoim pierwszym 
�Diariuszu� zapisał, że �ze wszyst-
kich zatrudnień opatrujących nasze 
potrzeby i utrzymanie, ziemiaństwo 
jest najzacniejszym, najkorzyst-
niejszym i naj stosowniejszym dla 
człowieka szlachetnie myślącego. 
Zatem przybywając do Mirowic 
podejmował zawód, który był wy-
borem nie tylko jego woli ale i ser-
ca. Jednakże tu właśnie spotkał go 
ogrom trudności, których obraz 
dają listy pisane z Mirowic do brata 
Mikołaja do Miropola na Wołyniu.

Rzecz leżała w tym, że Mi-
rowice z Leśniowolą i Brzumi-
nem stanowiły wspólnie dobra 
Franciszka Ksawerego Rostwo-
rowskiego i na całość tych dóbr 
zaciągane były poprzednio dłu-
gi. A zatem w księdze wieczy-
stej Mirowic, założonej dopiero 
na żądanie Jana Nepomucena, 

jako wierzytelności wpisane były te same kwoty co na dobrach Leśniowoli 
i Brzumina, przede wszystkim owe 156 000 złp dla Depozytu Jeneralnego 
Cywilnego. A dalej niezliczona ilość drobnych zadłużeń, przeważnie wobec 
wierzycieli mających prawo do wypłat z tego depozytu. A dalej owe znane 
zapisy na kościół św. Jędrzeja w Warszawie i karmelitów w Lipiu, dla Anto-
niego Rostworowskiego i Zygmunta Krasińskiego oraz zapisy szczególnie 
na tych dobrach uczynione dla sióstr Anny 26 000 złp i Rozalii 14 000 złp. 
Wszystkie te wierzytelności przewyższały wartość dóbr mirowickich i stąd 
wynikało zdenerwowanie Jana Nepomucena, wyrażane w listach do Mikoła-
ja, że licytacja naznaczona na całość dóbr po ojcu pozostałych i właściciela 
dóbr mirowickich może pozbawić środków utrzymania. Dlatego też słał on 
do brata apele i wezwania, pisząc: zważ, że ja innych nie mam widoków prócz 
mego zagona, ani epoka, w której bym zdołał sobie na sławę zarobić, ani 
polepszenia bytu małżeństwem nie pragnę, ubogą niepodległość przenosząc 
nad złote więzy. Ów zapis z listu Jana Nepomucena, pisanego 25 VI 1827, 
wskazuje na to, że w tym okresie życia szukał on spokojności ducha w wiej-
skim zaciszu i pracy na roli, a nie zamierzał zawierać związku małżeńskiego. 
Na całej tej wielkiej ojcowiźnie nagle pozostał sam, gdyż rodzeństwo jego się 

Jan Nepomucen Rostworowski (1799�1847) 
� najmłodszy syn Franciszka Ksawerego, 

pisarz, tłumacz, kompozytor, 
poseł czerski na Sejm 1831 r., ziemianin, 

właściciel Mirowic w ziemi czerskiej 
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rozpierzchło. Mógł mieszkać w dworze leśniowolskim, ale przeniósł się do 
Mirowic, pobudowawszy sobie tam dwa pokoje. Pisze, że było to dla niego 
dogodniejsze, gdyż do Leśniowoli wszystko trzeba było dowozić z Mirowic 
i swoich nawet stróżów mieć do rąbania drzewa. Świadczy to o tym, że ro-
dowe siedlisko Rostworowskich całkowicie się wyludniło, a Jan Nepomucen 
powoli budował dla siebie dworek w Mirowicach. Wspominał: Bóg jeden jest 
mi pomocą i wytrwałość, jaką mi użycza. Snuł dalej swe rozważania: Zwy-
cięzca Wandalów Belizaryusz, żebrzący chleba, Napoleon na Helenie, wyzuty 
z przyjemności życia, w gorszym bez porównania byli losie niźli ja w Miro-
wicach � a dlatego też przetrwali i okazali się ludźmi. Ja dopóki siły ducha 
i cała zachowam, wolny, karku przed nikim nie nagnę, ani żądać będę protek-
cji wyższych lub bliższej mi familii � i z moimi opiniami kawalera prędzej się 
zestarzeję niż je odmienię. Przyszłość mnie równie mało jak teraźniejszość ob-
chodzi, a z przeżytej przeszłości się cieszę, bo mniej pozostanie mi lat do prze-
życia niźli te, które już przebyłem. Duch mój prędzej się wzniesie do ojczyzny, 
do jakiej wzdychać nie przestaję i gdy świat cały, ludzie i szczęście tutejszej 
ziemi są dla mnie jakby pajęczyna, utkana dla krótko-widzących, łatwo-wier-
nych i głupców, co mogą jakowy powab znaleźć w życiu i chcieć doczekać się 
późnej siwizny. Całe to wielkie wyznanie, jakie Rostworowski przekazywał 
swemu bratu, wskazuje dobitnie, że miał on naturę artysty, o bardzo wysokim 
poczuciu własnej wartości i własnej godności i jednocześnie lekce sobie wa-
żącego zaszczyty i materialne dobra doczesne. Zarazem przy tej wzniosłości 
poglądów potrafił się on całkiem konkretnie realizować swe zobowiązania 
wobec otaczającej go rzeczywistości. W tym samym liście, który cytujemy, 
pisał do Mikołaja: Ja w tym roku sprzedałem tylko 130 korców pszenicy, 232 
korce żyta, jarzyna tak spadła, że ani korca nie sprzedałem. W swoich kło-
potach zarządcy wielkich dóbr oparcie znajdował jedynie w szwagrze, Flo-
rianie Kobylińskim, mężu Anny. Do Mikołaja pisał: (�) nie należało ci za 
powiedzenie prawdy przez Kobylińskiego narażać go sobie nieprzyzwoitym 
odpiskiem i zwłaszcza, gdy jego pomoc w każdym razie przydatna. To właśnie 
Kobyliński w owym kryzysowym 1828 wykupił dług Faustyny Płużowskiej, 
ratując tym samym od licytacji dobra Rostworowskich, ale też stając się ich 
współwłaścicielem. Mikołaj Rostworowski dlatego pewno ze względu na tę 
wkraczającą współwłasność odganiał szwagra Kobylińskiego od nadmiernej 
ingerencji w sprawy majątkowe swoich dóbr w Leśniowoli i Brzuminie, na-
tomiast Jan Nepomucen właśnie w obliczu swych bezpośrednich trudności do 
pomocy finansowej barona się odwoływał.

W 1829 została wypłacona wielka pożyczka przez Towarzystwo Kredy-
towe Ziemskie, w kwocie 121 600 złp, o którą wystąpił Mikołaj i możli-
we się stało okresowe zaspokojenie długu depozytalno- trybunalskiego, co 
pozwoliło Janowi Nepomucenowi odetchnąć. To o nim Bentkowski napisał, 
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że udowodnił czego rozum, praca, oszczędność i wytrwałość dokonać mogą. 
Nie miał kapitału dostatecznego, a podniósł wartość wiosek, które przed 
nim prawie pustkami stały. Właściciel Mirowic był w pełni świadom swe-
go sukcesu, skoro w jednym z listów do brata pisał: nie przejadałem, nie 
przepijałem, nie marnowałem mego grosza, ale wszystko wkładałem w go-
spodarstwo. Mam też za to szacunek w sąsiedztwie, którzy widzą jak się rzą-
dzę. W 1830 z hipoteki Mirowic zostały wykreślone wszystkie niezliczone 
zadłużenia wierzycieli depozytu, a zapisy kościelne i rodzinne przeniesione 
na Leśniowolę. Mirowice uzyskały równowagę ekonomiczną. Ich właściciel 
czerpał teraz dochody z miejscowego młyna i zbudował dworek otoczony 
parkiem, którego śladów już dziś wśród drzew odszukać nie można. Ciągnęło 
też mirowickiego dziedzica do tego, by sięgać za pióro. I mimo, że uwikłany 
w krąg spraw gospodarczych, wziął się za tłumaczeni dzieła francuskiego 
Cours d�Economie Politique autora H. Storcha,... avec des notes par J. B. 
Say, książki o dwóch już wydaniach z 1815 i z uwagami Say�a z 1823. Dzieła 
swego czy nie ukończył, czy też nie opublikował, jak właściwie wszystkiego, 
co pisał. Znalazł się jednak anonimowy wydawca, który w latach 1870�1874 
pracę tę wydał w trzech tomach, tytułując ją: H. Storch, Ekonomia polityczna 
czyli wykład zasad pomyślności narodowej. Ów anonimowy wydawca wcielił 
się w osobę Jana Nepomucena Rostworowskiego we wstępie zamieszczając 
takie objaśnienie: W młodych latach moich przetłumaczyłem dzieło Storcha 
na język polski. Następnie przez długi czas oddany rozległym czynnościom 
gospodarskim i obywatelskim posługom, nie mogłem zająć się tą pracą na-
ukową. Teraz oddalony od ulubionych rolniczych zajęć, przynoszę ziomkom 
ten przekład zasłużonego ekonomisty. Karol Estreicher w swej Bibliografii 
polskiej za wiek XIX odnotował również wkład rzeczywistego autora, gdyż 
przy zapisie książki Storcha zamieścił odsyłacz:Obacz: Roztworowski J.W.

Właściciel Mirowic, który nie dawno jeszcze deklarował, że w epoce, 
w jakiej przypadło mu żyć, na sławę nie zarobi, ani teraźniejszość, ani też 
przyszłość go nie obchodzi, niespodzianie w 1830 stał się posłem czerskim 
i uczestniczył w obradach sejmu od 24 maja do 28 czerwca. Naturalną kolei 
rzeczą był też posłem po wybuchu powstania listopadowego, kiedy to skład 
deputowanych nie uległ zmianie. Okazał się aktywnym posłem, choć nie 
uczestniczył w obradach od 8 marca do 14 kwietnia 1831, być może z powo-
du choroby. W pozostałych okresach był czynny, a nawet często zastępował 
w razie jego nieobecności sekretarza sejmu. W styczniu 1831 został zastęp-
cą członka Komisji Skarbowej, a w czerwcu członkiem tej Komisji. W lip-
cu dołączono do Komisji Skarbowej Wydział Wojskowy, który dawniej był 
w gestii króla lub jego zastępcy. Wówczas, to jest 21 VII 1831 do owej Ko-
misji Spraw Skarbowych i Wojskowych powołano trzech senatorów i pięciu 
członków Izby Poselskiej, a wśród nich Rostworowskiego. Poseł czerski Jan 
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Nepomucen Rostworowski 25 I 1831, będąc obecny na posiedzeniu obu Izb 
Sejmowych, uczestniczył w detronizacji Romanowych, podpisując akt o tym 
stanowiący. Był to dokument jakże interesujący w swych podtekstach. Opi-
nii światowej wskazywał, że przyczyną detronizacji było samo postępowania 
obu carów, łamiących swobody narodowe i nie dotrzymujących własnych 
poręczeń. A jednocześnie samowładztwo krajowego stanu szlacheckiego za-
dawalał stwierdzeniem, że korona polska zostanie oddana temu, kto wiarę 
i swobody szlacheckie przestrzegać będzie. Wreszcie Sejm w akcie tym wy-
powiadał się głosem �Ludu� na wzór rewolucyjnej Francji, przez co mógł 
wzbudzić sympatię demokratów europejskich. 

Uchwała ta wymagała dalszych przemyśleń. Dylemat bowiem polegał 
na tym, że jeśli się detronizuje króla w państwie, które ma ustrój monarchi-
styczny, to jakie należy ustanowić władze i czy trzeba zmieniać konstytucję. 
Rostworowski stał na stanowisku, aby konstytucji nie zmieniać. W debacie 
publicznej powiedział: Uważając przedmiot obecny ze stanowiska polityczne-
go, winniśmy konstytucję zachować, w razie przeciwnym, odmiennej zasady, 
ściągniemy na siebie interwencję dwóch dworów. Na innym znów posiedzeniu 
mówił: Rządy reprezentacyjne tylko wtedy zajmą się losem naszym, kiedy wi-
dzieć będą, że nie tworzymy nowych teorii. W odmiennym kierunku działając 
nie możemy się od nich spodziewać pomocy. Rząd w jednej osobie, obok odpo-
wiedzialności ministrów, byłby najpożądańszy. Ale gdy teraz ustanowić mamy 
rząd tymczasowy, jestem zdania, żeby ten nie z trzech, ale z pięciu był złożony. 
W tych syntetycznych zdaniach dużo jest powiedziane. Przede wszystkim bra-
ny jest pod uwagę aspekt reakcji mocarstw ościennych poza Rosją. Ponadto 
Rostworowski daje wyraz swym poglądom monarchistyczno-konserwatyw-
nym. Nie chce nowych teorii i chciałby zachować monarchię. Jednocześnie 
zdaje sobie jednak sprawę z tego, że musi być wprowadzona jakaś przejściowa 
ustawa, wypełniająca lukę ustrojową po zdetronizowanym carze. Chciał jed-
nak, aby była to ustawa odrębna, nie zmieniająca funkcji ustrojowych konsty-
tucji, a jedynie zawieszająca tymczasowo jej niektóre postanowienia. Sejm 
właśnie tą droga poszedł, wprowadzając uchwałę o charakterze tymczasowym. 
Rozstrzygał w niej również inną kwestię ustrojową, zgodnie z przekonaniem 
Rostworowskiego. W konstytucji Królestwa Polskiego władza czyli rząd, jak 
wówczas mówiono, był przypisany królowi, a ministrowie byli odpowiedzial-
ni przed królem. Aktualnie dylematem było to, czy władzę ma posiadać rada 
ministrów, czy też władza ma być dana rządowi, złożonemu przejściowo z kil-
ku osób, zastępującemu króla. Rostworowski opowiadał się za rozdzieleniem 
rządu od ministrów. I tą droga poszedł Sejm, wprowadzając instancje Rządu 
Narodowego, złożonego z prezesa i czterech członków, bez zastępców, ma-
jącego prerogatywy jednoosobowego władcy, przed którym ministrowie byli 
odpowiedzialni. Rostworowski też skłaniał się do tego, aby wódz był powo-
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ływany przez rząd, a nie przez Sejm, co podzielali także inni posłowie, chcąc, 
aby był on przez rząd mianowany i do rządu należał. 

Jeszcze kilkakrotnie poseł czerski dawał wyraz swemu stanowisku le-
galistycznemu i monarchistycznemu. Odrzucał wniosek jednego z posłów, 
by trójkolorową kokardą jakobińską zastąpić polskie narodowe barwy biało-
czerwone. 12 II1831 odczytał w Sejmie oświadczenie Rady Obywatelskiej 
województwa lubelskiego, potępiające stanowisko Klubu Patriotycznego 
w Lublinie, który zakwestionował właściwą służebność Izby Poselskiej wo-
bec potrzeb rozgrywającej się rewolucji. Oświadczenie to mówiło, że Klub Pa-
triotyczny swoimi publikacjami chce osłabić ducha narodowego lub wznieść 
się ponad jedno tchnienie wiążące miłością Naród do swych reprezentantów. 
Oświadczenie Rady Obywatelskiej między innymi podpisał jego brat Anto-
ni Rostworowski, przebywający w Lublinie. W tych dwóch wymienionych 
przypadkach poseł czerski dawał wyraz swojej niechęci wobec radykalizmu 
jakobinów i radykalizmu Klubu Patriotycznego w Lublinie. Natomiast gdy 
w Sejmie stanęła sprawa tworzenia na Litwie odrębnej od Wojska Polskie-
go formacji Legii Litewsko-Ruskiej, poprał ten wniosek, głosząc, że Korona 
winna odrodzić swój związek z Pogonią. 

Wiele spraw oceniał z aspektu legalizmu. Głosił krytykę dyktatury, od-
wołując się do zasad konstytucji i z tych samych pobudek legalistycznych 
był przeciwny aresztowaniu i sądzeniu posła Józefa Lubowidzkiego. Był za 
utrzymaniem konstytucyjnych uprawnień senatu i opowiadał się przeciwko 
odnowieniu Izby na drodze nowych wyborów. Wskazywał, że posłowie kon-
stytucyjne byli wybrani, a nie pod wpływem moskiewskich intryg. Zabiegał 
o to, by władze w Królestwie objął namiestnik, myślano tu o ks. Adamie 
Czartoryskim. Co do formy rządu, to w debacie z 10 czerwca wyraził swo-
je wewnętrzne przekonanie, że w okolicznościach obecnych, wśród narodów 
nas otaczających, rząd monarchiczno-konstytucyjny jest najprzyzwoitszym. 

Podczas posiedzenia z dnia 29 I 1831 odczytano w Sejmie złożony do 
laski marszałkowskiej przez posła Rostworowskiego wniosek �O urządze-
niu ogólnego powstania narodowego z istniejącej dziś po kraju Straży Bez-
pieczeństwa, aby do zastąpienia ubytków w szeregach użyta być mogła�. 
Rostworowski był przeciwnikiem przyjętej właśnie praktyki, by Straż Bez-
pieczeństwa używać jedynie do parad w niedzielę i do pilnowania w nocy 
porządku po wsiach. Straż Bezpieczeństwa była organizacją bardzo liczną, 
również w Warszawie, lecz składała się na ogół z ludzi stanu nieszlacheckie-
go i poza kosami nie miała uzbrojenia. Kierownictwo powstania obawiało 
się radykalizmu społecznego Straży Bezpieczeństwa i starało się ją spychać 
na margines, twierdząc, że dołączenie jej do wojska osłabi odporność armii. 
Rostworowski był przeciwnego zdania i chciał nią wesprzeć siły militarne 
powstania. Wnioskował też, aby stworzyć ruchome bataliony złożone ze 
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wszystkich mężczyzn, jacy nie ukończyli pięćdziesięciu lat. Na czele tego 
ruchu miał stanąć naczelnik posiadający zaufanie i miłość narodu. Projek-
ty jego nie zostały przyjęte od razu przez Sejm, lecz odesłane do rozważe-
nia przez komisję. Wnioski Rostworowskiego był czymś zaskakującym na 
tle jego na ogół konserwatywnych poglądów i szły na przekór tej orientacji, 
z którą zdawałoby się, że poseł czerski jest związany. Jan Nepomucen zgłosił 
swój wniosek, kierując się wyraźnie zaznaczającą się w jego wystąpieniach 
wolą upowszechnienia insurekcji i nadania jej charakteru ruchu ogólnonaro-
dowego. Warto przytoczyć jego wypowiedź z 13 czerwca, kiedy powiedział, 
że Skarb i wojsko jest główną sprężyną politycznego życia narodu. Kierując 
się tym przesłaniem z sześćdziesięcioma trzema innymi posłami głosował 
za tym, aby depozyt instytutowy Banku wypożyczyć Skarbowi Państwa na 
4%, co było konieczne dla zapewnienia dopływu pieniędzy na cel uzbrojenia 
wojska. Głosował też za tym, aby w województwach, powiatach i miastach 
udostępniane były księgi z wypisanym aktem powstania narodowego i rotą 
przysięgi, pod którymi mieszkańcy składaliby swoje podpisy. 

Ważne było też to, że Jan Nepomucen, przemawiając w sprawach skar-
bowych, dawał wyraz swej trosce o los chłopów. Krytycznie oceniał to, że 
wniosek o wsparciu zrujnowanych przez działania wojenne gospodarstw 
chłopskich milionowym kredytem staje się w Sejmie przedmiotem długich 
dyskusji. Wskazywał, że chłopi jak są zawsze pierwszym źródłem zasobów 
krajowych, tak i dziś dla ojczyzny swej krwi nie szczędzą. Powinniśmy okazać 
dowodnie, że się ich losem zajmujemy, zanim uchwalimy wniosek nadający 
im własność gruntową. Przemówieniem swym wyprzedzał treść Najwyższe-
go Ukazu cara rosyjskiego, który w 1864, w toku powstania styczniowego, 
wprowadził uwłaszczenie chłopów, chcąc ich przeciwstawić uczestniczącej 
w powstaniu szlachcie. Popierany przez Rostworowskiego wniosek o kredyt 
został przyjęty uchwałą z 22 VI 1831. On sam dzień wcześniej został wybra-
ny komisarzem Rady Skarbowej. Gdy sejm uchwalał podatek liwerunkowy, 
to jest podatek w naturze na utrzymanie wojska i miał nim obciążyć zarówno 
dwory jak też i włościan, Rostworowski wnioskował, aby chłopów zwolnić 
od tego podatku, bo, jak mówił, włościanie niewłaściciele gruntów są w tak 
nędznym stanie, że ledwo wyżywić się mogą. Postulował, aby objąć podat-
kiem jedynie właścicieli gruntów. Zgłoszona przez niego 15 czerwca popraw-
ka, nie została przez Sejm przyjęta. 

Był bardzo aktywny w debatach, podczas których poszukiwano środków 
dla zwiększenia dochodów Skarbu Państwa. Sytuacja była tym trudniejsza, 
że rząd pruski postawił na granicy barierę dla przewozu srebra. W rezulta-
cie wskutek niedoboru tego kruszcu brakło monet srebrnych dla wewnętrz-
nego obrotu pieniężnego w kraju. Rostworowski w sprawach skarbowych 
wysuwał trzy propozycje: pierwszą, aby w diecezjach pod przewodnictwem 
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sufraganów dokonano przeglądu przedmiotów srebrnych i zbędne oddano 
do mennicy; drugi, aby w społeczeństwie przeprowadzić zbiórkę kruszców, 
oddawanych w charakterze ofiar dla ojczyzny; i trzeci, żeby wypuścić bilety 
papierowe, które bank byłby w określonym terminie zobowiązany wykupić 
za gotówkę. Jan Nepomucen nie tylko przedkładał różne projekty ustaw sej-
mowych, ale starał się także piórem poety wzmacniać ducha oporu narodo-
wego. Aleksnader Kraushner odnotował, że 4 IX 1831 wieczorem w Teatrze 
Narodowym podczas przedstawienia �Niemej z Portici� odegrała orkiestra 
nowego mazura Kurpińskiego do słów Rostworowskiego, posła czerskiego: 
�Oblężenie Warszawy�. Publiczność z zapałem przyjęła ów utwór, zażądała 
trzykrotnego powtórzenia mazura i wywołała kompozytora. Zatem mamy tu 
nowy akt współpracy Rostworowskiego ze swym mistrzem Karolem Kur-
pińskim, podjęty u kresu powstania. Działalność poselska posła czerskiego 
zakończyła się jego udziałem w posiedzeniu Sejmu w Warszawie w dniu 7 
IX 1831, natomiast w późniejszych już obradach, prowadzonych w Zakro-
czymiu i Płocku, nie uczestniczył. Generalnie oceniając rozdział aktywności 
parlamentarnej Rostworowskiego, można powiedzieć, że w sprawach ustro-
jowych był on rzecznikiem monarchizmu i legalistycznego konserwatyzmu, 
lecz jednocześnie chciał powstaniu nadąć charakter ogólnonarodowy, a nie 
wyłącznie wojskowy oraz wotował za uwzględnieniem w ustawach skarbo-
wych postulatu ochrony najbiedniejszych mieszkańców kraju.

Upadek powstania nie załamał energii Rostworowskiego. Jak wskazują 
jego listy pisane w czerwcu i w lipcu 1832 do brata Mikołaja, poseł wrócił do 
zajęć gospodarskich i to z niemałym rozmachem. W Mirowicach odbudował 
walącą się oborę, w Mirowskiej Wsi postawił kuźnię, wydzierżawił dwa szyn-
ki na trzy lata, od Kobylińskiego pożyczył 6000 złp na zagospodarowanie go-
rzelni w Mirowicach, pomagał rządcy Blasze z Leśniowoli remontować młyn 
i tartak, miał już dwieście dwadzieścia macior do rozwijanej hodowli owiec. 
Podejmował też inwestycje z inną perspektywą. Wzmiankował bowiem: Je-
śli dokończę stajnię, to dostawy dla wojska... Co zrobić, trzeba się zgodzić 
z wolą Bożą! Oznaczało to, że by dostarczał konie dla wojska rosyjskiego, 
z którym tak niedawno toczyła się wojna. Na odbiór sektora cywilnego za 
wiele liczyć nie mógł, bo z żalem stwierdzał: Warszawa pół mniej potrzeb 
ma jak dawniej. Ale co najlepiej charakteryzuje tego człowieka o wrażliwej 
naturze, to wzmianka uczyniona w jednym z listów: Bieda była na wiosnę, lu-
dziom trzeba było dać zarobić, więc wykarczowałem i osuszyłem 10 morgów 
na szerokim błoniu pod Gościennicami. 

Prowadził też inną akcję � obrony trzydziestu pięciu mieszkańców gmi-
ny, którzy służyli w wojsku polskim podczas powstania listopadowego. Te-
raz przeprowadzana była ich branka do wojska rosyjskiego. Rostworowski 
pisał: Niektórzy są pożenieni i na gospodarstwie, nie wiem czyli połowę bym 
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mógł ocalić, gdy zarówno nowych biorą i dawnych wojskowych. Kiedy in-
dziej informował Mikołaja, że rządca Blacha, mając pod dostatkiem słomy, 
nie daje jej nic ludziom, aby sobie dachy na domach poprawili. W liście z lu-
tego 1833 Jan Nepomucen zbilansował działalność gospodarczą w swoich 
dobrach. Przyznawał, że Mirowice i Lisów dają dochód, ale są też bardzo 
duże wydatki: opłaty ludzi 2000, procenty od kredytów 1160, podatki 1400, 
różne roczne obligacje 800 złp, itd., co razem daje około 10 000 złp, a do 
tego dochodzą reparacje, konieczne budowy na wsi i w folwarkach. Wywód 
ten kończył słowami: to obrazuje z jakim trudem przychodzi mi bez gorzelni 
tylko z gruntu się wyżywić. Oczekiwałby więc, aby jakaś manna mu chociaż 
z nieba spadła. A była ku temu okazja, bowiem, jak donosił bratu Mikołajowi: 
Ciotka Chrapowicka zakończyła życie, odprowadziliśmy ze Stanisławem jej 
ciało do Pruszyna. Są to informacje z listu pisanego w lipcu 1832. Smutniej-
sze są późniejsze, podane w liście z 1II 1833.: Nadzieja zapisu Ciotki chybiła 
� wszystko Stasiowi i księżom, mnie ani jednego tysiąca nie legowała. Tego 
bym się nigdy nie spodziewał. Była to rzeczywiście rzecz zaskakująca. Bo-
wiem Jan Rostworowski z Mirowic wymieniony jest w zestawieniu osób, 
które od Heleny Chrapowickiej jeszcze za jej życia, ale po śmierci jej brata 
Adama Sufczyńskiego, otrzymały przed 28 VII1829 poważne kwoty pienięż-
ne. Mimo to jednak przy jego nazwisku, w odróżnieniu od wszystkich innych 
osób, nie jest wpisana żadna kwota. Natomiast przy jego kuzynie, pułkowni-
ku Janie Rostworowskim, odnotowane są aż dwa odrębne przekazy pienięż-
ne. Wydaje się, że Jan Nepomucen Rostworowski padł ofiarą jakiegoś nie-
dopatrzenia ówczesnych �księgowych�, w każdym razie manna mu w owym 
roku 1832 z nieba nie spadła. Mimo takich legatów ciotki Chrapowickiej, 
które wyróżniły tak nieporównanie jego brata Stanisława, Jan Nepomucen 
nie uniósł się zawiścią, lecz po śmierci brata, po roku 1837 przybył do Pru-
szyna i na zewnętrznej stronie tamtejszego kościoła umieścił płytę kamien-
ną mówiącą, że Tu leżą zwłoki Stanisława Rostworowskiego, podpułkownika 
Gwardyi Ces. Franc. i podpisał Najmłodszy z Barci najstarszemu Bratu Głaz 
ten położył.. Tablicę tę umieścił właśnie pokrzywdzony brat Jan Nepomucen 
i to też świadczy o jego wielkoduszności. Co więcej, właściciel Mirowic, na 
podstawie uchwały Rady Familijnej, w której poza nim uczestniczyli jego 
brat Antoni i szwagier Florian Kobyliński oraz przyjaciele Potulickich, za-
twierdzonej 12 I 1838 przez Sąd Pokoju w Warszawie, przyjął ogólną opiekę 
nad sześciorgiem osieroconych dzieci swego brata Stanisława.

W liście z 20 VIII 1832 znajduje się duży wywód Jana Nepomucena, 
który zawiera tak interesujące myśli, iż wart jest w całości przytoczenia. Pi-
sał on: Co się tycze mego adresu na kopercie � jest wiadome postanowienie 
policyjne (o którym wiedzieć nie możesz), aby na kopercie wypisywać skąd 
i od kogo list jest pisany � taki dojdzie i nie jest czytanym, że nie używam 
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tytułu jeszcze nie przyznanego, to mi za złe nie miej � gdy 97 hrabiów przez 
Senat przyznanych, ogłoszonych zostało dziennikami � kto by używał bez-
prawnie w jakowym akcie lub tranzakcie � 12 tysięcy zapłacić ma. Ajenci 
i sądy mają polecenie pilnować ściśle podobnej defraudacji. Od Nałęczów 
idziemy, to prawda, ale w nominacji śp. dziada stoi wyraźnie �Genciosus�, 
co się tłumaczy szlachetny. W Anglii ma ten tytuł znaczenie, u nas jest tyl-
ko kopertowym zaszczytem � tym więcej, że w historii żaden go z wielkich 
ludzi nie używał. Wielki Chodkiewicz, Żółkiewski, Czarniecki, i Kościuszko 
byli szlachetny, Waszyngton i Napoleon nie byli hrabiami � zatem tylko chęć 
arystokratycznej próżności w oczach zimnego rozsądku za słabość uważana 
jest mniej jak zero. Choćby go nam przyznali, ja pierwszy bym się recessował 
� bo nie to czyni zaszczyt człowieka, ale cnota i usługi obywatelskie i publicz-
ne. W liście z 1836 powrócił do tego tematu. Wspominał bowiem: trzeba się 
będzie pisać szlachcicem z Mirowic. Dawne przysłowie sprawiedliwe: �titulo 
sine virtulo� � co do mnie, ja o to najmniej stoję, ale wy się Bracie legitymuj-
cie, kiedy chcecie.

Owo recessowanie się Jana Nepomucena od tytułu hrabiowskiego nie było 
tak konsekwentne. Jego rodzina, uznając go za najbardziej wykształconego 
i najsprawniej wśród całego rodzeństwa posługującego się piórem, uczyniła 
go właśnie rzecznikiem swej wielkości. Gdy w związku z ukazem carskim 
z 25 VI 1836 wprowadzającym nowe tzw. prawo szlacheckie, narzucony zo-
stał obowiązek wylegitymowania swego szlachectwa w Heroldii Królestwa 
Polskiego, jego to właśnie uproszono, by wyprowadził wywód szlachectwa 
dla siebie i swoich braci Stanisława, Antoniego i Mikołaja Rostworowskich. 
Dokument taki spisał, nadając mu tytuł �Wywód genealogiczny Domu z Ro-
stworowa Nałęcz Rostworowskich pisany w r. 1836 Heroldii w Kr. Polskim 
do zatwierdzenia�. Tytuł ten uzupełnił łacińską maksymą:Virtus sola est at-
que unica nobilitas, co w wolnym przekładzie mogłoby znaczyć: �Cnota je-
dynie jest miarą szlachectwa�. Ów �Wywód� podpisany wpierw przez trzech 
jego braci, a na końcu przez Jana Nepomucena, ma datę 10 IX 1836. Po 
tym, który służył bratu Antoniemu, jest to już drugi spisany wywód genea-
logiczny Rodziny Rostworowskich. Jan Nepomucen legitymuje się tu sporą 
wiedzą i niemałym oczytaniem. Powołuje się na kronikarzy Długosza i Mie-
chowitę oraz na heraldyków Bartosza Paprockiego, Okolskiego i Niesieckie-
go. Właśnie im przypisuje to, że wyprowadzają oni ród Nałęczów od czasów 
Mieczysława 1 Księcia Polskiego i twierdzą nawet, że związana binda czyli 
chusta w herbie miała oznaczać, iż familia ta była jedną z pierwszych, które 
przyjęły wiarę chrześcijańską. Co więcej, Rostworowski uważa, że wspomi-
nani przez niego pisarze są zdania, że z pomiędzy rodzin w Polsce trzy tylko 
pierwotnie zaszczyconych było godnością hrabiowską, to jest familie Gór-
ków, Tęczyńskich i Nałęczów. Posiadanie zatem tytułu hrabiowskiego w swo-
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jej rodzinie wywodzi z najdawniejszych czasów piastowskich. Dowolność 
spekulacji Rostworowskiego jest tu dość widoczna, bowiem genealodzy, na 
przykład Teodor Żychliński, mówią o udzielnym księciu a nie hrabim, jako 
Nałęczu panującym w Człopie na Pomorzu. Natomiast autor �Wywodu� pi-
sze, że Dzierżykraj Nałęcz hrabia na Człopie (gdy wspomina przywilej klasz-
toru trzemeszyńskiego) nadał temusz klasztorowi dobra Gąsawy i Konratowo 
z wszystkimi do tychże wsi jeziorami, co się działo roku 1145. Dalej autor 
opracowania wspomina różnych znanych Nałęczów, a gdy wymienia świe-
ckich, dodaje im tytuł hrabiowski. Zaczyna jednak od Wincentego Nałęcza 
z 1220, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Tu znów jest kontrowersja, bowiem 
Józef Umiński w pracy poświęconej arcybiskupowi Wincentemu z Niałka, 
wydanej we Lwowie w 1930, przekonywująco udowodnił, że Wincenty nie 
był Nałęczem. Niemniej wszyscy genealodzy publikujący swe prace do 1930 
uznawali arcybiskupa za Nałęcza. Dalej Jan Nepomucen wspomina o podzia-
le Rodu Nałęczów na trzy szczepy: Czarnkowskich, Szamotulskich i Rostwo-
rowskich. Tu powołuje się na pracę Bartosza Paprockiego z 1563, który zapi-
sał iż Dom Rostworowskich w Wielkiej Polsce starodawny. Z kolei przechodzi 
do wyprowadzenia dziejów tego domu. Jako pierwszą pewną datę podaje rok 
1530, wiążąc ją z osobą Alberta Nałęcz Rostworowskiego, któremu innym 
już wykaligrafowanym dopiskiem nadaje tytuł hrabia. W pracach znacz-
nie późniejszego historyka rodziny S. M. Rostworowskiego postać owego 
Alberta jest znana, występuje on pod imieniem Wojciech. Z tym jednak, że 
Stefan M. Rostworowski początki dziejów domu Rostworowskich cofa do 
czasu przełomu XIII i XIV wieku, protoplastą rodu czyniąc Jakuba Nałęcza, 
a Wojciecha umieszczając dopiero w VI pokoleniu znanych Rostworowskich. 
Tak więc można uznać, że �Wywód� Jana Nepomucena jest skromniejszy, 
bardziej powściągliwy. Nie wychodzi on także wstecz poza osobę Rostwo-
rowskiego (Wojciecha), żonatego z Zofią Krotowską, którego wymieniał już 
Wojciech na Wielądkach Wielądko, autor wywodu sporządzonego dla Anto-
niego Rostworowskiego z Milejowa. Jan Nepomucen w swoim �Wywodzie� 
stawia tezę, że obaj synowie Jakuba Rostworowskiego, kasztelana przemęt-
skiego, opuścili Wielkopolskę, a starszy z nich, Jan, stał się założycielem linii 
kłoczowskiej Rostworowskich, natomiast młodszy Wawrzyniec linii leśnio-
wolskiej. Rostworowski rozprawę swą kończy słowami: Takowy wywód ge-
nealogiczny domu naszego wyprowadziwszy, oddajemy pod światłą rozwagę 
Heroldii, do zasądzenia; czyli idącym wprost z Rodu starożytnego Nałęczów 
służy prawo używania tytułu hrabiów, na co lubo oryginalnego dyplomu nie 
składamy (z czem rzadko który z hrabiów przyznanych przez Senat Królestwa 
poszczycić się może) z powodu zbyt odległej epoki � przecież od roku 1530 
wylegitymowawszy się co do tego, iż z jednego nieprzerwanego pochodzimy 
Szczepu, mamy nadzieję, iż nam tytuł hrabiowski przyznanym zostanie. 
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Jan Nepomucen, jak i jego podpisani pod tym dokumentem trzej bracia, 
nie liczyli więc na skuteczność nominacji hrabiowskiej pochodzącej z dwo-
ru wiedeńskiego, o którą ubiegali się ich stryj Andrzej, a nawet ich ojciec 
Ksawery. Rozumowanie Jana Nepomucena było takie, że Rostworowscy ty-
tuł hrabiowski mają od XII wieku, od czasów owego Dzierżykraja Nałęcza 
z Człopy. W Archiwum Państwowym w Łodzi znajduje się pięknie wykali-
grafowana kopia omawianego tu �Wywodu�. Tamten tekst (podpisany tylko 
przez Stanisława i Jana Nepomucena) kończy się słowami: mamy nadzieję, 
iż nam tytuł hrabiowski zatwierdzony zostanie. Zatem dwór carski miał tyl-
ko potwierdzić odwieczny tytuł Rostworowskich, przysługujący im od Na-
łęcza z Człopy. Owo przeświadczenie, że Rostworowscy tytuł hrabiowski 
już posiadają od czasów średniowiecznych, mogło doprowadzić do tego, że 
tytułu tego z dworu rosyjskiego nie otrzymali. Jak wskażemy później, ist-
niały dokumenty podpisane przez cara Mikołaja I, skierowane do Janusza 
Rostworowskiego i w dokumentach tych car tytułuje go hrabią, tak, jakby 
było rzeczą oczywistą, że tytuł ten mu przysługuje. Być może, że koncep-
cja przyjęta przez Jana Nepomucena odwołania się do czasów piastowskich 
spowodowała, że Rostworowscy z linii Franciszka Ksawerego z Leśniowoli 
pozostali bez formalnie przyznanego tytułu. Mając takie tylko przypuszcze-
nie, na razie możemy stwierdzić, że opracowany przez Jana Nepomucena 
�Wywód genealogiczny� został przyjęty przez Heroldię Królestwa Polskiego 
i czterej bracia Rostworowscy otrzymali potwierdzenie szlachectwa. Świa-
dectwo o szlachectwie wydane Janowi Nepomucenowi miało nr 2258/3304 
i było datowane z 24 VI/ 6 VII/ 1838, a on sam tu urasta do roli pierwszego 
genealoga naszej rodziny. 

W istocie rzeczy jednak Jan Nepomucen, osiadłszy w Mirowicach, brał 
się za bardziej przyziemne sprawy niźli dochodzenie tytułu hrabiowskiego. Po 
pierwsze konsekwentnie przeprowadzał meliorację posiadanego areału. W li-
ście z 1832 pisał: lubo 50 tyś. już włożyłem na meliorację, ale dochody w dwój-
nasób się zwiększyły, zastałem 50 kop oziminy i sprzętu, mam jej 700, nie było 
owczarni, już o tym myślę, że skoro do 1000 gromadę doprowadzę, będę mógł 
z czasem i kielicha wina wypić za pomyślność familijną, której z serca wam 
życzę jako szczerze przywiązany wasz brat. Zmorą były mu jednak nadal wi-
szące długi. Ale teraz zaczyna się ostro domagać od Mikołaja, by z dochodów, 
jakie mu przynosi Miropol, przesyłał pieniądze na spłaty długów poczynio-
nych w dobrach mazowieckich. Piesze do niego, że rozumie, że nie jest przy-
jemnie posiadać dobra, które żadnej nie przynoszą intraty, ale cóż czynić, gdy 
takie nam interesa śp. ojciec nasz zostawił � należy nam przez pamięć na nie-
go zaciągnięte długi opłacić. Sytuacja jest zła, gdyż Leśniowola pod rządami 
Blachy zdaniem Rostworowskiego wiele na szacunku straciła i nie przynosi 
dochodów. Ratunkiem okazują się pieniądze, które Mikołaj przez Bank Szaf-
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nagla w Berdyczowie przesyłał do Banku w Warszawie. Jednocześnie właści-
ciel Mirowic pilnował tego, by procenty od kapitału Rózi (siostry) przez Bank 
Kirchmajera dochodziły w Krakowie do rąk Sobolewskich. W ten sposób Ro-
stworowski powoli staje się uczestnikiem obrotu kapitałowego. W jednym z li-
stów z 1836. dziękował bratu za akuratność w przesyłce subsydiów, a także za 
kolejną partię przyprowadzonych z Miropola wołów roboczych. Zatem trzeba 
powiedzieć, że Mikołaj w połowie lat trzydziestych zaczął realnie wspierać 
finansowo i ratować przed licytacją swoje dobra rodowe. 

Lecz przychodzi czas, kiedy zachowujący majątki bracia powinni spłacić 
schedy swoich sióstr, którym ojciec poprzyznawał każdej po 26 000 złp. Jan 
Nepomucen zabrał się więc do porządkowania spraw finansowych swego ro-
dzeństwa. W lutym 1836 udał się do Radzanowa pod Płockiem, do swej sio-
stry Anusi. Rozmowy rodzinne z Anusią, a potem ze starszym bratem Anto-
nim zmierzały do tego, by odstąpili oni od wysokości kwot im należnych. 2 
II 1837 Jan Nepomucen pisze do Mikołaja znamienny list, zaczynający się od 
słów: ażebyś tę wewnętrzną poniósł pociechę, iż błogosławieństwo ojcowskie ci 
sprzyja, iż wywdzięczając się jego pamięci jako dobry syn wypłaciłeś wszystkie 
długi i należności po nim pozostałe. Okazuje się, że w latach 1834�1836 Miko-
łaj Rostworowski przekazał Janowi Nepomucenowi niebagatelną kwotę 26 450 
złp., w ramach której zostało spłaconych ośmiu wierzycieli prywatnych i Pro-
kuratoria Generalna. Akty te nie miałyby miejsca, gdyby nie stałe interwencje 
właściciela Mirowic i to, iż on wszystkie te należności regulował. W maju 1838 
Rostworowski z dobrami swoimi przystąpił do Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego i otrzymał pożyczkę w kwocie 14 000 złp, z terminem spłacenia 
w 1866. Natomiast we wrześniu tegoż roku doprowadził do spisania ważne-
go aktu ugody z rodzeństwem, które kończąc pomiędzy sobą wszelkie interesa 
z działów i poprzednich aktów upadające oraz zapobiegające wszelkim sporom 
w przyszłości� dokument ten podpisało. Zawierał on dwa postanowienia głów-
ne: przekazania pełnej własności Brzumina bratu Mikołajowi Rostworowskie-
mu i pomniejszenia zapisów posagowych trzech sióstr z uwagi na poniesione 
wydatki na spłaty depozytu trybunalskiego i przeprowadzenie melioracji. Jan 
Nepomucen podczas ugody tej reprezentował interesy sióstr Ewy i Rozalii za-
mieszkałych w Galicji, czego jednak Wydział Hipoteczny nie uznał. Tak więc 
właścicielowi Mirowic przypadło dalsze prowadzenie strony prawnej spraw 
spadkowych. On był organizatorem posiedzeń Rady Familijnej w Krakowie, 
która rozstrzygała sprawy ubezwłasnowolnionej Rozalii. Przyjęte tam uchwały 
prezentował ze zmiennym powodzeniem w Wydziale Hipotecznym w Warsza-
wie. Ostatecznie dopiero w 1843 doprowadził swe starania do pewnego rezul-
tatu, kiedy prawnie została uznana własność Mikołaja i Rozalii w stosunku 
do dóbr Brzumina. Był najmłodszym dzieckiem Franciszka-Ksawerego, ale 
w sprawach rodzinnych okazał najwięcej energii, determinacji i poświęcenia. 
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Ale przyszedł i czas, kiedy ten 
zapamiętały kawaler postanowił się 
ożenić. Być może, że uczynił to pod 
wpływem swego nauczyciela i wy-
chowawcy Feliksa Bentkowskiego 
lub jeszcze bardziej jego żony Emilii 
z Zeydlerów. Poślubił bowiem Ka-
milę Franciszkę z Zejdlerów Zbo-
rowskich. Stało się to 19 III 1839. 
W zapisach ksiąg wieczystych jego 
żona wyraźnie występowała pod na-
zwiskiem Zejdler z literą �j�, a nie 
�y� � Zborowska. Ożenek sprawił, 
że Jan Nepomucen przeniósł się 
do Warszawy i zamieszkał przy ul. 
Miodowej nr 482. Przyszedł kolejny 
bardzo twórczy okres w jego życiu. 
Przystąpił do Arcybractwa Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Marii 
Panny istniejącego przy kościele 

metropolitalnym św. Jana w Warszawie. Arcybractwo zwane było również 
Archikonfraternią Literacką. Od samego początku skupiało ludzi dysponu-
jących sztuką pisania i czytania w języku polskim i łacińskim. Statuty tego 
bractwa zatwierdzali biskupi i królowie, było ono najstarszą organizacją na-
rodową polską, jaka przetrwała wieki. W połowie XIX wieku bractwo rozsze-
rzyło działalność charytatywną, głównie fundując zasiłki pieniężne dla dzieci 
pomarłych członków bractwa, jakie pragnęły się kształcić. 

W gronie członków Archikonfraterni Jan Rostworowski znajdował part-
nerów dla wymiany myśli. Sporo w tym czasie pisał, sygnując artykuły naj-
częściej pierwszymi literami swoich imion. Z podpisanych nazwiskiem zna-
ny jest tylko artykuł zamieszczony w �Bibliotece Warszawskiej�, który nosił 
tytuł O warzelni soli i kąpielach w Ciechocinku. Podpisując tę publikację, 
chciał zapewne nadać jej pewien rozgłos. Już wówczas Rostworowscy jeź-
dzili do różnych miejsc uzdrowiskowych. W liście z 20 VII 1832 Jan Nepo-
mucen donosił swemu bratu Mikołajowi, że ich siostra Anna, po urodzeniu 
dziecka, udała się do wód morskich w Gdańsku, a Stanisław z żoną Urszulą 
wyjechał z Pruszyna do Buska. Natomiast Janostwo Rostworowscy najczęś-
ciej bywali w Ciechocinku. 

W Warszawie Rostworowski odnowił swoje więzy przyjaźni z Janem 
Dekertem. Notabene w 1840 pożyczył od niego 10 000 złp, które po roku 
wierzycielowi zwrócił. Dekert w tym czasie był już osobą duchowną, kano-

Portret Jana Nepomucena Rostworowskiego 
(1799�1847) 

pędzla Aleksandra Kokulara z 1841 r.
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nikiem, archidiakonem metropolitalnym. Mógł mieć wpływ na stan ducho-
wy swego przyjaciela, który w tym okresie miał osiągnąć bardzo pogłębioną 
formację religijną. Owa formacja duchowa dała Rostworowskiemu impuls 
ku temu, aby stał się kompozytorem muzyki religijnej. Zaprzyjaźniony z nim 
Władysław Krogulski dał o nim taką opinię: Dziwny to okaz w dziedzinie 
sztuki. Posiadał talent niezaprzeczony do muzyki dramatycznej, czego dawał 
częste dowody w swoich artystycznych improwizacjach na fortepianie. Posia-
dał szeroką wiedzę muzyczną, piękny talent kompozytorski, dzieła jego odzna-
czają się piękną, czystą harmonią, dużym wytwornym gustem. I pomimo tylu 
zalet nigdy nie dał się skłonić do innego rodzaju muzyki, jak tylko kościel-
nej. Wszelkie usiłowania przez najżyczliwszych mu przyjaciół � artystów od 
1837 do 1842 czynione spełzły na niczym. Utworzył sobie chór u karmelitów 
na Lesznie i dla niego tylko pisał. Czy była to nieufność we własne siły, czy 
przecenienie zadania, czy upór wreszcie, nie wiadomo, dość, że do końca dni 
nie dostąpił od swych przekonań. Kompozycje Rostworowskiego Ofertoria, 
Agnus Dei, Credo i msze całkowite, zdaniem Feliksa Bentkowskiego, odzna-
czające się jakąś poważną rzewnością, były cenione i grane w warszawskich 
kościołach. Już w 1834 w Wielki Piątek odbył się występ Rostworowskiego 
w kościele OO. Pijarów wraz z grupą śpiewaków amatorów pod dyrekcją An-
toniego Teichmana. Wspominana jest też Msza, napisana przez kompozytora 
w 1837 i wykonana w kościele OO. Karmelitów na Lesznie. Znane są inne 
utwory, jak Hymn do Bogurodzicy na głosy i powstała w 1842 Msza z tekstem 
polskim, również śpiewana u pijarów. Ten ostatni utwór zachował się rękopi-
śmiennym zbiorze z 1848 r. pt. �Śpiewy religijne kilkudźwiękowe wykonane 
w kościele parafialnym XX. Misjonarzy w Warszawie� (w ich posiadaniu po-
zostaje po dziś dzień). Jest to Msza Dur na cztery głosy z akompaniamentem 
organowym do słów Kazimierza Brodzińskiego: Z odgłosem wdzięcznych 
pienia. Ten utwór Rostworowskiego należy do inicjowanego przez Józefa 
Elsnera nurtu wielogłosowych mszy polskich, wśród których, zdaniem znaw-
cy muzyki kościelnej ks. prof. Karola Mrowca, wyróżnia się korzystnie, prze-
wyższając inne kompozycje mszalne z tego czasu. Już po śmierci kompozy-
tora w Zbiorze utworów religijnych wokalnych na chór i głos solo, wydanym 
w 1878, znalazł się jego utwór pt. Hymn do Boga Rodzicy. Przytoczymy tu 
słowa tego hymnu, ułożonego zapewne przez Jana Nepomucena, w którym 
odzywają się czytelne echa Bogurodzicy Juliusza Słowackiego.:

Boża Rodzico Dziewico
Słuchaj nas, o Matko Boża, 
Pobożny niesiem śpiew,
Błyszczy nadziei zorza,
Rośnie miłości krew
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I bije wiary dzwon.
Boga Rodzica, 
Twego ludu Rodzico,
Twojego ludu śpiew
Zanieś przed Boga tron.

Hymn ten, natchniony silną wiarą, wskazuje, że duchowość autora była 
głęboko osadzona w kulcie Matki Najświętszej.

Lecz jednocześnie rzecz ciekawa. Znane są dwa inne utwory poetyckie 
Jana Nepomucena z tego czasu: �Biesiada� i �Słońce oświaty�. W tym dru-
gim, dość obszernym wierszu pisał:

Z grubą ciemnotą walczy oświata,
Dawne znikają przesądy,
Słońce rozumu zajęło pół świata
Narodów nie dzielą lądy
Wspólna potrzeba i jedną sprawę
Uchwały myślące duchy
Pozyskać światu jedną ustawę
I bratnie spoić łańcuchy.

Ten fragment wiersza przypomina motywy już znane z jego twórczości 
młodzieńczej, a więc szacunek dla wiedzy, dla oświaty i jednocześnie szu-
kanie dróg do zjednoczenia narodów we wzajemnym, braterskim wysiłku. 
Jest on na pewno głosicielem jedności europejskiej, ale także, na co wskazał 
Julian Tuwim, wydawca tego wiersza, wprowadza typowo wolnomularski 
termin słońca rozumu. Zatem Jan Nepomucen, z jednej strony tak głęboko 
religijny, jednocześnie ulegał wpływom epoki, która swój wyraz tak często 
znajdowała w nabierających znaczenia związkach wolnomularskich.

Przeniesienie się do Warszawy nie likwidowało związków Rostworow-
skiego z Mirowcami. Starał się on przede wszystkim uregulować swoje zo-
bowiązania wobec sióstr. W 1840 dopilnował, aby Towarzystwo Kredytowe 
Ziemskie wypłaciło Annie Kobylińskiej jej schedę w kwocie 15 000 złp. Ina-
czej się miała sprawa Rozalii, ponieważ jej przedstawiciel nie zgłosił się do 
Towarzystwa po odbiór należności z listów zastawnych. W rezultacie jej wia-
no w kwocie 13 100 złp pozostało w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim 
(900 złp Jan Nepomucen wypłacił już gotówką opiekunom Rozalii wcześ-
niej). Ostatnie decyzje finansowe Rostworowskiego, odnotowane w księgach 
hipotecznych, odnoszą się do spraw Rozalii. Pojawia się nowa kwota 50 000 
złp (być może narosła z procentów), która jako własność Rozalii zostaje wpi-
sana na hipotekę Mirowic. Brat upośledzonej siostry w dokumentach praw-
nych nazywany jest jej opiekunem. W dyspozycjach wydanych w czerwcu 
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1846 określił warunki, w jakich kurator Rozalii będzie mógł dysponować 
przysługującymi jej funduszami. 

Jest to już czas, kiedy Jan Nepomucen dotknięty był ciężką chorobą, któ-
ra 23 XI 1847 w Warszawie spowodowała jego śmierć. Żegnany był przemó-
wieniem przyjaciela, ks. archidiakona metropolitalnego warszawskiego Jana 
Dekerta. Mottem tego pięknego kazania żałobnego były słowa: Błogosławio-
ny jest mąż, który znalezion jest bez zmazy i który za złotem się nie ubiegał, 
ani ufał w pieniądzach i skarbach, który mógł grzeszyć a nie grzeszył, źle 
czynić a nie czynił, a przetoż utwierdzone są dobra jego w Panu, a jałmużny 
jego będzie wysławiało zgromadzenie świętych (Syr 31, 8). Ks. Dekert nazwał 
Jana Nepomucena połową duszy swojej, najdawniejszym przyjacielem. Wspo-
minał więc młodość przyjaciela, mówiąc: w zaszczepionych w głębi duszy 
wierze, pobożności i innych chrześcijańskich cnotach w rodzicielskim domu, 
w przykładach bogobojnego życia swego rodzeństwa, czerpał obronę przeciw 
upowszechnionym pomiędzy młodzieżą podówczas błędom rozumu i skażenia 
serca � jest to niejako wzmianka o znanym z młodości Rostworowskiego 
kryzysie religijnym, którą mówca zaraz uzupełnia słowami � niebawem ser-
cem skruszonym, szczerze jednał się z Bogiem. � Piękne są także dalsze słowa 
przemawiającego kapłana: skrupulatny w pełnieniu przyjętych obowiązków, 

Epitafium Jana Nepomucena Rostworowskiego położone w kościele w Prażmowie 
przez żonę zmarłego Kamilę z Zejdlerów Zborowskich Rostworowską
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miłośnik domowego zacisza, pomimo żądzy przykładania się do dobra ogó-
łu, po godnym odpowiedzeniu zaufaniu, którym go obywatele powiatu czer-
skiego zaszczycili, w dziedzicznej swej majętności gospodarstwu wiejskiemu 
zupełnie się poświecił.. wszystko z Bogiem, w Bogu czyniąc... wartości swej 
włości znacznie podnosił. Takimi to słowami skwitowany został najczynniej-
szy okres życia posła czerskiego, o służbie którego wobec sprawy narodowej 
już wówczas, w czasach popowstaniowych, publicznie wspominać nie było 
można. Bardzo ważny jest inny fragment wypowiedzi tego kapłana, gdy użył 
on takich oto słów: Oby w tej chwili stawić się tu mogli wszyscy podwładni 
i włościanie, tak jego własnej, jak od kilku lat zarządzanej ze skrupulatną 
sumiennością przez Niego braterskiej, sąsiedniej majętności! Czyżby łzy ich 
nie dowiodły, że utracili w śp. Janie Rostworowskim najlepszego pana i opie-
kuna. Ks. Dekert zwrócił się także do owdowiałej żony Karoliny, mówiąc: 
od trzech lat trzymany chorobą nie mógł zakosztować szczęścia z lubą swe-
go życia towarzyszką. Jan Nepomucen odchodził z tego świata po przyję-
ciu sakramentów świętych, jak wspomniał żegnający go kapłan, doznawszy 
śmierci szczęśliwej w Chrystusie. 26 XI 1847 został pochowany na cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. Wydaje się raczą nieprawdopodobną, by zwło-
ki jego zostały od razu złożone w grobowcu wzniesionym przez stryjeczne-
go bratanka Janusza Rostworowskiego. Najprawdopodobniej zostały one do 
tego wspaniałego grobowca później przeniesione, w każdym razie na tymże 
to grobowcu znajduje się płyta nagrobna, mówiąca, że tu spoczywa Jan Ne-
pomucen Nałęcz Rostworowski � poseł ziemi czerskiej. 

Był niewątpliwie człowiekiem wybitnym, o ogromnej skali zaintereso-
wań, uzdolnień i umiejętności. Powiązanie z gospodarstwem rolnym, no-
tabene bardzo dobrze prowadzonym, sprawiło, iż bez reszty nie oddał się 
twórczości artystycznej, do której był powołany. Zapisana mu będzie rola 
prekursora poetów, dziennikarzy, kompozytorów i parlamentarzystów, jacy 
później w rodzinie Rostworowskich licznie ze swymi zdolnościami się ujaw-
niali. Był człowiekiem religijnym, zachowującym dobroć serca. Jego stosu-
nek do Rozalii, do pracowników i mieszkańców jego dóbr najlepiej o tym 
świadczy. Feliks Bentkowski napisał o nim, ze zmarł opłakiwany od pozo-
stałej wdowy, uwielbiany od członków rodziny, szanowany i poważany od 
sąsiadów i bliższych znajomych, błogosławiony od poddanych, kochany od 
wszystkich jakowąś styczność z nim mających.

Bibliografia: Pisma pomniejsze moje wierszem i prozą w 1814 roku zebrane (w tym 
Epigrammata; Osmin i Zambzi, powieść wschodnia; Opis przyjemności życia wiej-
skiego; Moje życzenia; List do przyjaciela; Mowa wodza do żołnierzy przed bitwą; 
Wiersz o Katylinie; Opis walki i śmierć wodza spiskowych; Westfatoida albo triumf 
Neony); �Diariusz podróży odbytej w 1813 roku w Krakowskie, Galicyją i Sande-
cki Cyrkuł�, B.PAN w Krakowie, rps. 1783; �Diariusz podróży do Krakowa, jego 
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okolic i Wieliczki odbytej w miesiącu lipcu 1819 R-u�, B.Nar. rkp. BOZ 1355; 
�O urządzeniu ogólnego powstania narodowego z istniejącej dziś po kraju straży bez-
pieczeństwa, aby do zastąpienia ubytków w szeregach użyta być mogła�, Warszawa 
1831 (29 styczeń) � projekt złożony do laski marszałkowskiej w sejmie; J. N,. Do-
szła tu wiadomość (wspomnienie pośmiertne o Andrzeju Rostworowskim), �Kurier 
Warszawski� nr 150 z 5 V.1831; Słowa do mazura Karola Kurpińskiego Oblężenie 
Warszawy (refren �Moskal chce dostać Warszawy�). Głos solowy, Chór mieszany. 
Marsz śpiewany w Teatrze Narodowym 4 września 1831, wymieniony w Rękopisy 
muzyczne XIX i XX wieku. t 1, opr. E. Wąsowska, Warszawa 2001, 1373 � autorka 
podała � �Autor tekstu nieznany�, co nie wyklucza autorstwa Rostworowskiego; 
�Wywód Genealogiczny Domu z Rostworowa Nałęcz Rostworowskich podany w r. 
1836. Heroldii w Kr. Polskim do zatwierdzenia�, rps. w posiadaniu S. J. Rostwo-
rowskiego, kopia w Archiwum Państwowym w Łodzi sygn. 698/V-40/3; O warzelni 
soli i kąpielach w Ciechocinku, �Biblioteka Warszawska� 1846, t. 2, przedruk �Ko-
respondent Handlowo-Przemysłowy i Rolniczy� 1846, nr 34; H. Storch, Ekonomia 
polityczna, czyli wykład zasad pomyślności narodowej, t. I�III, Warszawa 1870-74 
(przekład J.N. Rostworowskiego); J. Zborowski, Ludność góralska w powiatach li-
manowskim i nowotarskim w r.1813, �Lud� t. 8 (28), s. 214-25, odb. Lwów 1930. 
Ustępy z rps. Akademii Umiejętności pt. Diaryusz podróży odbytej 1813 r...przez 
Jana Rostworowskiego; Słońce oświaty [w:] Księga wierszy polskich XIX wieku, ze-
brał Julina Tuwim, Warszawa 1956, s. 153�154 i komentarz s.495�496, wyd. II War-
szawa 1967, s. 155�157. Utwory muzyczne: Ofertoria; Agnus Dei; Credo; Msza, 
wykonanie w kościele OO. Karmelitów na Lesznie,Warszawa 1837; Msza z tekstem 
polskim, ten ostatni, [w:] Śpiewy religijne kilkudźwiękowe wykonywane w kościele 
parafialnym XX Misjonarzy w Warszawie, w posiadaniu Księży Misjonarzy w War-
szawie, wykonanie w kościele OO. Pijarów,Warszawa 1842. Hymn do Bogurodzicy 
na głosy, [w:] Zbiór utworów religijnych wokalnych na chór i głos solo, rok wydania 
1878, Biblioteka Narodowa, k. 67, Muz. 1265. s. 52�54.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Korespondencja Jana Nepomucena Rostworowskiego z Mirowic, APL 
Zbiór akt b. Muzeum KUL sygn. 56; Akt opieki małoletnich Rostworowskich w Sądzie Po-
koju Powiatu i Miasta Warszawy... z 12 I 1828;; Wypis urzędowy protokółu publikacji te-
stamentu, op.cit.; AGAD, Deputacja Szlachecka i Kancelaria Marszałka Szlachty Guberni 
Warszawskiej, poz. 54; jw. II Rada Stanu Królestwa Polskiego sygn. 146, s. 143 i 152; AP 
Góra Kalwaria, Hipoteka w Grójcu, sygn. 37,38; 300; 351; Bibl. Pol. W Paryżu, podpisy pod 
uchwałami sejmowymi, sygn. 368/1, 369/1, 369/1, 371/1, 372/1, 373/1, 375/1; B. Jag.:rkp. 
6828/II: W. Krogulski, Cykl 100 życiorysów artystów naszych, zesz. 29 s. 389-390; List S. 
M. Rostworowskiego do Stanisława Kostki Rostworowskiego, Reims, 23 II 1965
PUBLIKACJE: J. Dekert, Przemówienie na pogrzebie śp. Jana Rostworowskiego, Dziedzica 
dóbr Mirowice, przez Jana Dekerta Archidiac. Metrop. Warszawskiego dnia 26 listopada 
1847 r. w Warszawie w Drukarni XX Pijarów 1847; [F. Bentkowski] F. B., Żywot Jana Ne-
pomucena Rostworowskiego, �Biblioteka Warszawska� 1848, t.I, s. 188�191; Spis szlachty 
Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa, Warszawa 
1851, s. 206; A. Sowiński, Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych, Paryż 1874, 
s. 325; M. Rostworowski, Dyraiusz Sejmu z R. 1830�1831, Kraków 1907�1911, passim; 
A. Kraushner, Życie potoczne Warszawy w czasach listopadowych 1830�1831, Warszawa 
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1910, s. 143; J. Lelewel, Pamiętnik z roku 1830�31, opr. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1924, s. 
138; Słownik muzyków polskich, red. nauk. J. Chomiński, Kraków 1964, s. 151; J. Kucianka, 
Sądeckie Podkarpacie w diariuszu podróży Jana Rostworowskiego z 1813 roku, Rzeszów 
1970 � nadbitka z �Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk�, 
Rzeszów 1970, R.I, z. 1. s. 133�151; W. Zwierkowski, Rys powstania, walki i działań Pola-
ków 1830 i 1831 roku, opr. W. Lewandowski, Warszawa 1973, s. 352, 393; E. M. Rostwo-
rowski, Popioły i korzenie, Kraków 1985, s.210; ks. B. Kumor, ks. Z. Obertyński, Historia 
Kościoła w Polsce, t. II, cz. 1, Warszawa 1979, s. 713; E. M. Rostworowski oraz E. Orman, 
Rostworowski Jan Nepomucen, PSB t.32/2, s. 198-201; Z. Sroczyński, Żeleńscy. Rodowód. 
Dzieje Rodu Żeleńskich z Żelanki, Warszawa 1997, s. 78�81 (fotokopia Aktu detronizacji 
i podpisów posłów); E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 
1836�1861, Warszawa 2000, s. 586; Rękopisy muzyczne z połowy XIX wieku ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej. Katalog, opr. W. Bogdany-Popielowa, Warszawa 2002, s. 107; S. J. 
Rostworowski, Stosunek do niepodległości szlachty polskiej w XIX wieku na przykładzie 
rodziny Rostworowskich, �Pro Fide, Rege et Lege� 2003, nr 1�2, s. 28; A. T. Tyszka, Ne-
krologi �Kuriera Warszawskiego� 1821-1939, t. II 1846�1852, Warszawa 2004, 6198; S. J. 
Rostworowski, Jan Nepomucen Rostworowski � człowiek talentów jakże różnych oraz jego 
zona Kamila z Zejdlerów Zborowskich, �Rocznik Mazowiecki� 2004, t, XVI, 167�191.
INNE: Tablica nagrobna na grobowcu Rostworowskich na cmentarzu Powązkowskim w War-
szawie; Śnieżnica, Internet; Albert Sowiński, Les musiciens polonais et slaves, anciens et 
modernes, Internet.

KAMILA Franciszka z ZEJDLERÓW (ZEYDLERÓW) ZBOROWSKICH (z Bo-
rowskich) ROSTWOROWSKA h. Zborowski, ur. 14 II 1824 w Warszawie, 
córka Karola Henryka, członka Komisji Kwaterniczej, nobilitowanego przez 
cara Mikołaja I, i Karoliny z Fischerów, I voto Zytowskiej.

Jej ojciec Karol Zeidler-Zborow-
ski (1775�1862) był ewangelikiem 
i to zaangażowanym religijnie, gdyż 
był prezesem kolegium kościelne-
go parafii ewangelicko-augsburskiej 
w Warszawie. Z zawodu był kupcem, 
ale z dużymi ambicjami i niemałymi 
pieniędzmi, skoro w 1818 nabył pałac 
Morsztynów przy ul. Miodowej. Za-
instalował w nim Resursę Kupiecką. 
Był człowiekiem wykształconym, 
bowiem odnotowany jest jako autor 
pierwszego drukowanego sprawo-
zdania z działalności kolegium koś-
cielnego. W uznaniu zasług dekretem 
królewskim Mikołaja I z 7/19 stycz-
nia 1836 otrzymał szlachectwo i herb 
Zborowski: na tarczy w polu czerwo-

Portret Kamili z Zejdler Zborowskich 
Rostworowskiej (1822�1880) 

pędzla Aleksandra Kokulara z 1841 r.
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nym klucz żelazny, poziomo od lewej ku prawej stronie zębem w dół obrócony. 
W rękojeści klucza krzyż złoty. Nad herbem w koronie trzy białe strusie pióra.

Karol Zeidler miał oprócz Kamili jeszcze czworo dzieci urodzonych 
w Warszawie przed datą nadania mu szlachectwa: Emilię (ur. 1821), Karo-
la (ur. 1823), Konstantego (ur. 1828), Julię (ur. 1834). Jego córka Kamila, 
trzecie z kolei dziecko, znajdowała się w kręgu oddziaływania Feliksa Bent-
kowskiego i niewątpliwie uzyskała ogólne wykształcenie. Będąc jeszcze ma-
łoletnią, zapewne za namową Bentkowskiego lub jego żony poślubiła Jana 
Nepomucena Rostworowskiego. Została skłoniona do związania swego życia 
z człowiekiem już czterdziestoletnim, jednakże ziemianinem i obywatelem 
kraju, mającym autorytet i znaczenie. Nie zamierzała osiadać na wsi, Ro-
stworowscy zamieszkali więc w Warszawie. 4 IV 1839 jej suma posagowa 
w kwocie 30 000 złp. została zapisana na dobrach Mirowice. Okres jej współ-
życia z mężem był nadzwyczaj krótki. Jan Nepomucen już od 1845 chorował. 
Rostworowscy w celach leczniczych raz po raz wyjeżdżali do Ciechocinka. 
Dla znacznie starszego męża okazała się żoną troskliwą. Ks. Dekert w prze-
mówieniu żałobnym, wygłoszonym nad trumną Jana Nepomucena, zwrócił 
się do niej takimi oto słowami: Wzorowa w cnotach małżeńskich Kamilo 
i godna uwielbienia jej rodzino, z której odchodzi z tak pomyślnego dla siebie 
związku Jan Nepomucen, w którym odzyskał czułe dla siebie troski, utracone 
w wieku dziecinnym odejściem matki...Składa Ci on czułe dzięki, najukochań-
sza po Bogu sercu jego małżonko, za tak liczne trudy...

Właściciel Mirowic już od 1844 chorował i zmarł, gdy Kamila miała 
dwadzieścia trzy lata. Zostawił ją bezpotomną. Już w dzień po jego śmierci, 
to jest 24 XI 1847 Karol Zeidler, ojciec owdowiałej Kamili, złożył wniosek 
o postępowanie spadkowe. Świadczy to o tym, jak bardzo trzymał on rękę na 
pulsie tego całego ożenku. Kamila przedłożyła testament męża z 11 III 1841, 
który czynił ją panią dożywotnią całego jego majątku ruchomego i nierucho-
mego. Sąd jednak stanął na stanowisku, że małżonkowie Rostworowscy nie 
mieli spisanej intercyzy, a bez niej strony pozostały w stanie rozdzielności 
majątkowej. Ostatecznie postępowanie to zakończyło się 2 VIII 1848 senten-
cją Sądu Pokoju Okręgu i Miasta Warszawy przyznającą Kamili z Zejdlerów 
Zborowskich Rostworowskiej własność jednej czwartej części dóbr mirow-
skich oraz na podstawie testamentu z 1841 prawo dozgonnego użytkowania 
trzech czwartych tych dóbr, których wartość, zgodnie z wyceną z 1821, przyj-
mowana była na 140 000 złp. Właścicielami trzech czwartych tychże dóbr 
pozostawali sukcesorzy Jana Nepomucena. 

Początkowo prawa sukcesorów posiadało pięcioro jego rodzeństwa oraz 
Urszula Rostworowska z dziećmi, wdowa po najstarszym bracie Stanisławie. 
Z biegiem lat jednakże owych sukcesorów przybywało, a ponieważ sprawa 
ciągnęła się do 1860, kiedy całe rodzeństwo byłego właściciela Mirowic oraz 
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córka jednego z braci Mikołaja Justyna już zmarło, to wówczas sukcesorami 
po Stanisławie była Urszula Rostworowska i sześcioro jej dzieci, po Antonim 
jego syn Antoni Ignacy, po Mikołaju jego żona Anna, a po Justynie Czapskiej 
jej mąż Marian i ich pięcioro dzieci, po Ewie Sobolewskiej jej czworo dzieci 
i po Annie Kobylińskiej jej dwoje dzieci, to znaczy łącznie dwadzieścia jeden 
osób. Wiadomo, że o spadek po stryju Janie Nepomucenie ubiegał się Gabriel 
Rostworowski, na którego przelała swoje uprawnienia zarówno jego matka, 
jak i wynagrodzona za tę decyzję siostra Maria Łempicka, lecz grono sukce-
sorów nadal było wielkie, co zupełnie minimalizowało szansę Gabriela. 

Tymczasem Kamila, uzyskawszy sądowe potwierdzenie swego panowa-
nia nad Mirowicami, ponoć dla pewności, powywoziła z dworu co cenniejsze 
meble i dobytek oraz postawiła od nowa ułożyć sobie życie rodzinne. Poślu-
biła Ignacego Płonczyńskiego i zamieszkała w jego majątku Wykno, ówczes-
ny powiat Brzeziny. Zarządzała Mirowicami, co prawda nie osobiście, ale 
przy pomocy ojca, za pośrednictwem dzierżawców. W 1849 Mirowice i Li-
sówek wydzierżawiła na trzy lata Gustawowi Stenhagenowi za 10 500 złp, 
w 1855 też na trzy lata Franciszkowi Stenhagenowi za 31 500 złp i w 1858 
na sześć lat Szymonowi Wernerowi za 2200 rbs. Umowy z dzierżawcami, 
przygotowywane przez jej ojca Karola, były rozważne i szczegółowe. Dzier-
żawcy zobowiązywali się opłacać podatki oraz stawkę ubezpieczenia ognio-
wego i należności te były potrącane z tenuty dzierżawnej. Wymiar strat rol-
nych, jakie mogły nastąpić na przykład wskutek gradobicia, miał szacować 
sąd polubowny. Dla dzierżawcy umowa przewidywała kilka kubików drzewa 
z lasu, natomiast dla służby domowej jedynie drzewo zbierane, jak mówiła 
umowa bez użycia siekiery. Płonczyńska sama zatrudniała gajowego, a zatem 
sprawy najbardziej intratnej ówcześnie gospodarki leśnej pozostawały pod jej 
zwierzchnictwem. Dzierżawca miał ulepszać inwentarz żywy i martwy oraz 
utrzymywać wójta. 

Po 1858 Płonczyńscy zamieszkiwali w Warszawie, więc dzierżawca miał 
im bezpłatnie dostarczać sześć sążni drzewa i sześćdziesiąt korcy owsa dla 
koni. Kamila niejednokrotnie od dzierżawców zaciągała pożyczki na poczet 
kwot przyszłorocznej dopiero tenuty. Ponadto skoro na Mirowicach zapisane 
było jej wiano w kwocie 30 000 złp, to na poczet tego zapisu już od 1850 
pozyskiwała pewne pożyczki. Pierwszym jej wierzycielem na kwotę 8000 
złp stał się ks. Jan Dekert, archidiakon metropolitalny warszawski. A zatem 
Kamila zachowała dobre stosunki z najbliższym przyjacielem jej zmarłego 
męża, co świadczy o tym, że z tego kręgu towarzyskiego, w jakim obracał 
się Jan Nepomucen Rostworowski, po jego śmierci bynajmniej nie została 
wykluczona. Również drugi jej wierzyciel, Józef Fiszer, który w 1852 poży-
czył jej ojcu 10 000 złp, do tego kręgu przyjaciół należał. Obu tych wierzy-
cieli spłaciła dopiero pożyczką zaciągniętą w 1856 na 28 lat w Towarzystwie 
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Kredytowym Ziemskim. 19V 1859 zapadł wyrok adiudykacyjny Trybuna-
łu Cywilnego Warszawskiego, przyznający jej prawo własności do schedy 
w kwocie 25 720 złp na dobrach mirowickich. W sierpniu tegoż roku prze-
prowadziła przemyślną transakcję. Otóż wystawiała Mirowice na licytację 
i jednocześnie je nabyła za ogromnie niską kwotę 12 000 złp, bowiem od 
wartości majątku odliczone zostały: wspomniana kwota jej schedy oraz po-
życzka z Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, a także dotychczasowa 
spłata długów ciążących na majątku i koszta sprzedaży dóbr. W relacji do 
bardzo niskiego dochodu uzyskanego ze sprzedaży Mirowic, 24 V 1860 spła-
ciła dwudziestu jeden spadkobierców męża, na których wypadły minimalne 
kwoty. Nie zamierzała jednak zachować własności przejętych dóbr. W 1862 
sprzedała Salomonowi Fiszerowi i Merzulinowi Horowitzowi lasy zarówno 
z Mirowic jak z Lisowa, a 5 X 1864, zagrożona roszczeniami Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, sprzedała już całość dóbr mirowickich oraz wy-
płaciła wszystkie należności wierzycielom i dzierżawcom. Decyzję tę Kamila 
może podjęła wskutek śmierci swego drugiego męża, wiadomo bowiem, że 
z datą 15 IV 1868 była odnotowywana jako żona trzeciego męża Hieronima 
Krzyżanowskiego. 

Z perspektywy czasu można sobie postawić pytanie, czy mariaż Kamili 
z Janem Nepomucenem miął podłoże wyłącznie materialne? Wydaje się, że 
nie. Po prostu jej energiczna walka o swe prawa po śmierci pierwszego męża 
wynikała z konieczności zachowania podstaw materialnych, niezbędnych dla 
dalszego ułożenia sobie życia. Faktem jest, że właśnie ona, Kamila z Zeydle-
rów Zborowska, w kościele parafialnym Mirowic, w Prażmowie, ufundowała 
tablicę epitafijną z napisem: Pamięci Jana Nepomucena Rostworowskiego b. 
Posła Pow. Czerskiego � Właściciela Dóbr Mirowice, zm. 23 listopada 1847 
i podpisała: Wdzięczna Żona, czyli osoba, która wiele od swego małżonka 
otrzymała.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: AP Góra Kalwaria, Hipoteka w Grójcu sygn. 351; List S. M. Rostworow-
skiego do Stanisława Kostki Rostworowskiego, Reims, 25 II 1965;
PUBLIKACJE: J. Dekert, Przemówienie na pogrzebie śp. Jana Rostworowskiego, op. cit; 
K. Marcinkowski, Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królestwie Polskim 1815-1836, z 55 
podobiznami herbów, Warszawa 1907, s. 63; E. Szulc, Cmentarze ewangelickie w Warsza-
wie, Warszawa 1989, s. 87, E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w la-
tach 1836-1861, op.cit., s. 827; S.J. Rostworowski, Jan Nepomucen Rostworowski � człowiek 
talentów jakże różnych oraz jego żona Kamila z Zejdlerów Zborowskich, op.cit., s. 189�191
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ROZDZIAŁ XXXVIII

POKOLENIE XIII–XIV ROSTWOROWSKICH

ANTONI MELITON 
– ZAŁOŻYCIEL LINII MILEJOWSKIEJ 

I JEGO SYN ANTONI IGNACY

POKOLENIE XIII
Drugi syn FRANCISZKA Ksawerego i IZABELI z Małachowskich

ANTONI Meliton Józef Tomasz (Antoś), ur. 10 III 1789 we Włoszczowej, 
drugi z rzędu z synów Franciszka Ksawerego i Izabeli z Małachowskich 
h. Nałęcz, córki Mikołaja na Końskich i Białaczewie, wojewody sieradzkie-
go i Ewy z Męcińskich h. Poray, adiutant-major artylerii konnej, ziemianin, 
prezes Komisji Województwa Lubelskiego, założyciel najmłodszej gałęzi 
rodziny Rostworowskich, tzw. linii milejowskiej.

Antoni nie tylko że urodził się w domu Jana Nepomucena Małachow-
skiego we Włoszczowej, brata swojej matki, bratanka marszałka Sejmu Wiel-
kiego, ale przebywał tam również do czasu wybuchu powstania kościusz-
kowskiego. Jego wuj był czynny we władzach powstańczych jako radca Rady 
Zastępczej Tymczasowej i sędzia Sadu Kryminalnego. Kozacy w drodze re-
presji spalili jego dwór we Włoszczowej. Mały Antoś wraz ze swoim wujem 
przedostał się na teren zaboru austriackiego i znalazł schronienie w majątku 
Reyów w Rzemieniu koło Mielca. Potem wrócił pod opiekę wkrótce owdo-
wiałego ojca do Leśniowoli. Mając dziewięć lat wspólnie ze swą siostrą Ewą 
został zaproszony do parafii Worów, gdzie 24 VI 1799 pełnił godnie rolę ojca 
chrzestnego Elżbiety Zaborowskiej. Korzystał tu zapewne z autorytetu swego 
ojca � właściciela dóbr leśniowolskich. 

Ojciec, Franciszek Ksawery, skierował go wkrótce na nauki do Warsza-
wy. W 1808 ukończył szkołę średnią i 6 października zapisał się na prawo 
w Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Pobyt w tej szkole pozwolił mu 
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zapoznać się, choć pobieżnie, z zasadami prawa rzymskiego i cywilnego. Stu-
dia jednak przerwał i po zdaniu egzaminu konkursowego, 11 IV 1809 został 
przyjęty do Szkoły Aplikacyjnej Artylerii i Inżynierów. W szkole tej otrzymał 
stopień elewa-podporucznika artylerii. Był jednym z pierwszych, który ukoń-
czył ową uczelnię. Miał wybitnych kolegów, którzy osiągnęli potem stopnie 
generalskie, takich jak Klemens Kołaczkowski czy Ignacy Prądzyński. Gdy 
wybuchła wojna polsko-austriacka, otrzymał przydział do wojsk liniowych. 
19 kwietnia brał udział w bitwach pod Raszynem, 3 maja pod Ostrówkiem, 
potem pod Górą i Zamościem, a w dniach 17�18 maja uczestniczył w oblę-
żeniu i zdobyciu bronionego przez Austriaków Sandomierza. W tej ostatniej 
potrzebie został ranny odłamkiem granatu. Odłamek ten został w lazarecie 
polowym wydobyty z rany i później Antoni zrobił z niego pieczęć herbową, 
która była w Milejowie do wybuchu II wojny światowej. Uczestniczącego 
w bojach Rostworowskiego spotkały kolejne awanse: 1 IV 1810 otrzymał 
awans na stopień porucznika klasy II, 15 XI 1810 na stopień porucznika I kla-
sy artylerii pieszej, a 14 X 1811 został przeniesiony do pułku artylerii konnej, 
w nim z datą 20 I 1812 mianowany adiutantem-majorem. 

W kampanii moskiewskiej pułk jego otrzymał przydział do 4 dywi-
zji kawalerii lekkiej gen. Aleksandra Rożnieckiego, wchodzącej w skład 
IV Korpusu Jazdy gen. Marie Latour-Maubourga. Rostworowski uczestni-
czył w bitwach pod Orszą, Witebskiem i Smoleńskiem. W czasie bitwy pod 
Możajskiem 7 IX 1812, po zdobyciu szturmem wsi Utica, był wysłany do 
Napoleona z raportem o rozpoczęciu skutecznego natarcia. Jego prawnuk 
Stanisław Kostka Rostworowski opracował szkic poświęcony Antoniemu, 
nieoparty jednak na materiale źródłowym. W tymże szkicu, błędnie przez 
autora w korespondencji z kuzynami nazywanym monografią, prawnuk po-
dawał, iż dziadek był trzecim z kolei adiutantem wysłanym przez gen. Józefa 
Fiszera z raportem do Napoleona. Dwaj pierwsi, niosący meldunek, zginęli 
w ogniu artylerii rosyjskiej. Wówczas dowódca zwrócił się do stojących przy 
nim oficerów z zapytaniem: �Mości Panowie, kto na ochotnika?�. Zgłosił 
się bez wahania adiutant-major Antoni Rostworowski. Popędził z meldun-
kiem, lecz kula armatnia urwała mu ramię poniżej stawu barkowego. Zdołał 
dojechać do Napoleona, jak z kolei opisywał Bronisław Gembarzewski, bez 
bermycy, na trzecim koniu, z ramieniem urwanym wybuchem granatu artyle-
ryjskiego, doręczył meldunek i zemdlał. Cesarz od razu dekorował go Legią 
Honorową, którą odpiął ze swego munduru i polecił swoim lekarzom zająć 
się rannym. Oficjalnie nadanie miało nastąpić 11 X 1812. W miesiąc później 
przez Fryderyka Augusta I, króla saskiego i księcia warszawskiego został mu 
nadany Krzyż Złoty Wojskowy (Złoty Krzyż Virtuti Militarii kl.4). 

Taka była od pokoleń legenda rodzinna, obrazująca bohaterski postępek 
dziada Antoniego. Roman Sołtyk, który dzieje kampanii napoleońskiej w Ro-
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sji opisał w pracy wydanej w języku niemieckim, nieco odmiennie odnotował 
to zdarzenie: Wkrótce zobaczyliśmy młodego polskiego porucznika artylerii 
o nazwisku Rostworowski, który przyjechał bardzo blady, mając rękaw po-
plamiony krwią i resztą sił trzymał się na koniu. Poniatowski skierował go do 
Napoleona, któremu on zdobycie wsi Utica zameldował. Ten dzielny oficer 
podczas jazdy miał kulą armatnią zdruzgotane ramię, dlatego on tak bardzo 
krwawił. Pomimo to miał na tyle męstwa, aby dany mu rozkaz wypełnić. Za-
ledwie jednak został zabrany do lazaretu, gdzie go miano dokładnie opatrzyć, 
od razu zemdlał. Chirurg Iwan amputował mu ramię, co sprawiło nam ra-
dość, że mimo tej niebezpiecznej rany zdołał przeżyć.- Opis tego naocznego 
świadka potwierdza rodzinną legendę, nie ma w nim tylko mowy o tym, by 
Napoleon natychmiast por. Rostworowskiego dekorował. 

Antoni Rostworowski powrócił z wyprawy moskiewskiej do Księstwa 
Warszawskiego. 22 II 1813 otrzymał awans na kapitana. Wyróżniony nim do-
łączył do ojca Franciszka Ksawerego, który z najmłodszym synem i córkami, 
ewakuując się z Warszawy przed Rosjanami, udał się w drogę do Krakowa. 
Podróż ta znacznie się przedłużyła, bowiem gdy Rosjanie zbliżali się do Krako-
wa, wówczas Rostworowscy udali się na teren zaboru austriackiego, zwanego 
wówczas Galicją. Stosunkowo długo przebywali tam w majątku Dobra pod 
Limanową, należącym do spokrewnionych z nimi Małachowskich. Kapitan 
Rostworowski do Warszawy powrócił 20 III 1814. Na mocy decyzji Tomasza 
Wawrzeckiego, który pełnił obowiązki dyrektora ministra wojny, został z datą 
15 VIII 1814 umieszczony w Korpusie Inwalidów i Weteranów, z zaliczeniem 
renty inwalidzkiej od 20 II 1813. Z Korpusu tego 10 XII 1816 otrzymał dymisję 
z prawem noszenia munduru. Wniosek o zwolnienie argumentował względa-
mi rodzinnymi. Już wcześniej, bo w maju 1816 zmarł jego ojciec, a majątek 
rodowy Leśniowolę pożegnał starszy brat ppłk Stanisław, który osiadł w Pru-
szynie. Antoni stał się pierwszym spadkobiercą majątków ojcowskich i podjął 
wraz z młodszym bratem Mikołajem ich zarząd. Były to dobra Leśniowola 
z folwarkiem Zakrzew i dobra Brzumin, do których należały folwarki Wylęzin, 
Kanie, Kawęczyn, Pawłowice i Sławy. Pozostałe dobra Mirowice z Lisowem 
i Lisówkiem zostały przekazane najmłodszemu bratu Janowi Nepomucenowi 
Rostworowskiemu. Pierwsze działania prawne związane z główną domeną Ro-
stworowskich Leśniowolą są znane pod datą 11 VIII 1818, kiedy to oficjalnie 
Stanisław Rostworowski zrzekł się wszelkiej współwłasności dóbr Leśniowo-
la i Brzumin. W 1820 do hipoteki Leśniowoli Antoni i Mikołaj Rostworow-
scy wprowadzili zapis na kwotę 20 000 złp, którą zobowiązali się wypłacić 
Zygmuntowi Stanisławowi Krasińskiemu wtedy, kiedy osiągnie on dwudzie-
sty pierwszy rok życia. Jest to zapis świadczący o związkach Antoniego Ro-
stworowskiego z gen. Wincentym Krasińskim, ojcem Zygmunta Stanisława. 
Zarówno Antoniego, jak i jego rodzeństwo, nazywano krewnymi generała. 
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Uzasadnienie miało to w tym, że teściowa ich wuja Jana Nepomucena Mała-
chowskiego z Włoszczowy, u którego chłopcy Rostworowscy się wychowywa-
li, była z domu Krasińska. Kolejnym aktem o znaczeniu majątkowym zreali-
zowanym z inicjatywy Mikołaja Rostworowskiego było wyłączenie z hipoteki 
Leśniowoli w Brzumin i założenie dla nich odrębnej księgi. Miało to miejsce 
20 VII 1822. Antoni wraz z Mikołajem i Janem Nepomucenem i trzema siostra-
mi pozostawał współwłaścicielem Brzumina. 

Zainteresowania Antoniego majętnościami położonymi na Mazowszu 
szybko jednak opadły, bowiem wyraźnie zarysowała się perspektywa, że po 
swym wuju Adamie Suffczyńskim, który nie założył rodziny, zostanie właści-
cielem dóbr milejowskich w obwodzie krasnostawskim województwa lubel-
skiego. Podstoli lubelski Adam Suffczyński zmarł 7 IV 1827, niemniej An-
toni już wcześniej uczestniczył w zarządzaniu Milejowem, być może nawet 
od 1821. Rezygnacji do praw sukcesorskich po ojcu nie zgłaszał jednak do 
chwili, kiedy jedyna bezpośrednia sukcesorka Adama Suffczyńskiego, jego 
siostra Helena z Suffczyńskich Chrapowicka, nie wpisała do swego testa-
mentu postanowień dotyczących regulacji prawnych spuścizny majątkowej 
po swym bracie. Faktyczne jednak najprawdopodobniej na mocy testamentu 
samego wuja Adama Suffczyńskiego stał się on właścicielem dóbr milejow-
skich oraz kolatorem tamtejszego kościoła greckokatolickiego już w 1828. 
W każdym razie w takiej roli występował w sprawach dotyczących ustano-
wienia w Milejowie parafii rzymskokatolickiej. Do tego celu dążyła właśnie 
kasztelanowa Chrapowicka. Antoni Rostworowski pozostawał w bliskich re-
lacjach z ciotką, właścicielką Pruszyna. W tamtejszym kościele zachowała się 
cześć biblioteki parafialnej i niektóre z książek naszą własnoręczne podpisy 
Antoniego jako ich właściciela. Musiał być człowiekiem, który czytał. Jego 
prawnuk, ostatni właściciel Milejowa, uważał, że Antoni Meliton był najin-
teligentniejszy spośród czterech synów Franciszka Ksawerego, co chyba nie 
jest prawdą, jeśli się zważy konkurencję najmłodszego Jana Nepomucenia. 
Ale Antoni lubił książki. Być może to jemu ojciec Franciszek Ksawery za-
pisał bardzo cenną bibliotekę leśniowolską, choć mógł ją przejąć sam w tym 
okresie, gdy był prawnym zarządcą Leśmiowoli. W każdym razie istnieje 
wersja, że w Milejowie pozostała po nim bibliotekę licząca tysiąc tomów.

Na gruncie Milejowa stanowisko ciotki Chrapowickiej w relacjach 
z władzami rządowymi reprezentował jako jej plenipotent ks. Karol Jester-
sheim. Gdy do Milejowa przybyła specjalnie delegowana Komisja Świecko-
Duchowna, wyznaczona dla zbadania warunków erygowania nowej parafii 
łacińskiej, jednym z pierwszych przesłuchiwanych przez nią, zaraz po ks. 
Jesterheimie, był nowy dziedzic Milejowa Antoni Rostworowski. Oświad-
czył on, że może zabezpieczyć na swoich dobrach fundusz przyznany przez 
kasztelanową na utrzymanie księdza łacińskiego, ale stawia jeden warunek, 
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by kochana Ciotunia � Helena 
Chrapowicka ustanowiła drugi 
fundusz na budowę nowego 
kościoła w Milejowie. Obecny 
może pomieścić sto trzydzieści 
osób, a jego rozbudowa oraz 
założenie cmentarza są nie 
możliwe ze względu na bezpo-
średnie sąsiedztwo zabudowań 
dworskich. Rostworowski za-
tem stał się inicjatorem pomy-
słu utworzenia przez kasztela-
nową mścisławską funduszu 
przeznaczonego na wzniesienie 
kościoła łacińskiego w Milejo-
wie. Co więcej, zadeklarował 
on wówczas, że na budowę tej 
świątyni bezinteresownie do-
starczy sto tysięcy sztuk cegły 
palonej, tysiąc korcy wapna 
oraz drzewo ze swoich lasów. 
Od tego czasu jego deklaracja 
w materiale budowlanym jest 
stale odnotowywana jako jeden 
z ważnych funduszów gwaran-
tujących realność wzniesienia 
kościoła w Milejowie. W swym 

zeznaniu ówczesnym przypomniał też, że obok funduszu dla plebana, musi 
zostać zagwarantowane zabezpieczenie utrzymania organisty i dziada, tak 
nazywano ówcześnie kościelnego. Antoni Rostworowski jako dziedzic dóbr 
Milejowa był jednym z podpisujących w dniu 4 VII 1828 protokół wszystkich 
zebranych zeznań. Podpisy swoje poza nim składali: ks. Karol Jestersheim, 
plenipotent kasztelanowej Chrapowickiej oraz delegowani ks. J. Gawlikow-
ski, proboszcz z Pawłowa, i Grzegorz Drzymalik, asesor obwodu krasnostaw-
skiego, w którym wówczas leżał Milejów. Dzięki temu protokółowi mamy 
więc przybliżoną datę przejęcia przez drugiego syna Franciszka Ksawerego 
Rostworowskiego nowych dóbr ziemskich. 

Jak wspomniano, Antoni występuje tu w roli kolatora parafii milejow-
skiej, która jednak, mimo pozytywnego wyniku owej lustracji z lipca 1828, 
na łacińską nie została zamieniona. A ciotka Chrapowicka swój poprzednio 
spisany testament z 1819 uzupełniła dopiero 28 VII 1829 rozdysponowaniem 

Antoni Meliton Rostworowski (1789�1843) 
� drugi z rzędu syn Franciszka Ksawerego, 

adiutant-major artylerii konnej, 
prezes Komisji Województwa Lubelskiego, 
senator Cesarstwa Rosyjskiego, ziemianin, 

właściciel Milejowa pod Lublinem
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nowych kwot i majątków odziedziczonych po bracie Adamie. W tymże te-
stamencie stwierdzała przejęcie przez Antoniego Rostworowskiego Mile-
jowa, a ponadto skryptem własnym przekazywała mu 4000 złp, listami za-
stawnymi 9300 złp, skryptem kalkosztem 9200 złp, na dobrach w Skrzyńcu 
w pow. krasnostawskim 8410 złp i wreszcie do windykacji należne sumy od 
Fedorowicza, Finkego i zaręczyciela senatorowej Potockiej. Testament ten 
przekazywał zatem Antoniemu Rostworowskiemu 30 910 złp bezpośrednio 
oraz 26 135 złp do windykacji, co razem stanowiło niebagatelną naprawdę 
kwotę 57 045 złp. Kasztelanowa Chrapowicka trudem windykacji nie chciała 
obciążać swego ukochanego bratanka i głównego sukcesora Stanisława Ro-
stworowskiego, dlatego trudniejsze do odzyskania sumy zapisała Antonie-
mu. Kasztelanowa w testamencie stwierdzała, że sporne sprawy dotyczące 
budowy kościoła łacińskiego w Milejowie wygrała w sądach apelacyjnym 
i najwyższym, niemniej nie była pewna, czy życia jej starczy, by doprowadzić 
do skutku budowę murowanej świątyni w dawnym majątku swego brata. Dla-
tego też na cel wzniesienia tego kościoła zapisywała dodatkowo Antoniemu 
Rostworowskiemu 12 000 złp. Uważała, że z owych sum drobnych, częścią 
wcale niepewnych do wywindykowania może on jednak uzyskiwać dodat-
kowe dochody dla prowadzenia budowy kościoła. Czyniła zatem Antoniego 
sukcesorem swego moralnego zobowiązania, które przyjęła niejako wspólnie 
z bratem, śp. Adamem Suffczyńskim. 

Testament ciotki Chrapowickiej został odczytany dopiero po jej śmierci 
13 VIII 1832, niemniej o jego treści przebywający już w Milejowie Antoni 
był powiadomiony. Bez ryzyka zatem mógł 21 I 1829 w kancelarii ziemiań-
skiej w Warszawie złożyć oświadczenie tej treści, że już odebrał zupełną sa-
tysfakcję i zrzeka się wszelkiego prawa, jakie mu do masy spadkowej po oboj-
gu rodzicach pozostało. Zrzeczenie to według zapisu kancelarii ziemiańskiej 
w stosunkach Antoniego Rostworowskiego z rodzeństwem obowiązywało już 
od 18 VI 1821. Istniał jednak dodatkowy zapis na majątkach przechodzących 
w ręce jego rodzeństwa, bowiem ojciec Franciszek Ksawery przed śmiercią 3 
II 1816 do hipoteki Leśniowoli wprowadził zapis dla najstarszego syna Sta-
nisława w kwocie 32 000. Wraz z wycofaniem się Stanisława z wszelkiego 
udziału w masie spadkowej po rodzicach kwota ta przeszła na Antoniego jako 
kolejnego najstarszego syna zmarłych rodziców. Owe 32 000 złp nie były 
mu wypłacone, a tylko zapisane w hipotekach spadkowych majątków. Antoni 
miał z czego żyć, po bracie Stanisławie, stawał się dzięki ciotce Chrapowi-
ckiej drugim z kolei sukcesorem dóbr Suffczyńskich. Z ciotką utrzymywał 
od dawna dobre stosunki. Odwiedzał ją w Pruszynie. Choć jako inwalida 
nie mógł być nadmiernie ruchliwy, ale za to więcej czasu poświęcał lekturze 
książek i stał się człowiekiem o głębszym wykształceniu i szerszych hory-
zontach myślowych. Miał dość znaczne rozeznanie w dziedzinie ekonomii 
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politycznej i postępowania administracyjnego. Znał języki łaciński, niemie-
cki i francuski. W życiu politycznym udziału nie brał. 

W dobrach milejowskich w latach 1826�1828 przeprowadził regulację, 
dziś powiedzielibyśmy komasację dóbr dworskich. Na nowe grunty przesu-
nął jedenastu gospodarzy, tworząc dla nich gospodarstwa z dwunastomorgo-
wym polem ornym oraz z ogrodem i łąką. Na działkach tych stawił na własny 
koszt chałupy, dzielone na połowy, w których zamieszkiwały po dwie rodziny. 
Chałupy były na podmurowaniu i z wyprowadzonym murowanym kominem. 
W realizacji tego planu wykazywał pewien zmysł społeczny, a zarazem wdra-
żał rozwiązania stosowane dopiero w Polsce niepodległej okresu międzywo-
jennego w toku realizacji programu parcelacji i osadnictwa rolnego. Poza 
Milejowem Antoni Rostworowski był także właścicielem leżących nieopodal 
wsi Białka i Starościce. W 1830 przystąpił do komasacji dóbr cerkiewnych 
w Milejowie, która się odbywała pod zwierzchnictwem komisji obwodu 
krasnostawskiego, w skład której wchodził asesor tego obwodu Grzegorz 
Drzymalik i ks. Grzegorz Białostocki, dziekan dekanatu lubelskiego rytu gre-
ckokatolickiego. Ks. Białostocki pismem z 13 VII 1830 zapytywał dlaczego 
Antoni Rostworowski dokonuje zmiany gruntów parafialnych i czy zamiana 
ta nie umniejszy funduszu cerkiewnego. Interwencja duchownego ustała, gdy 
miejscowy paroch, ks. Bazyli Hrabanowicz, złożył oświadczenie, że podjęta 
akcja przyczynia się do korzystnego skupienia ziemi wokół cerkwi. 

Gdy wybuchło powstanie listopadowe, Antoni przebywał w swoim ma-
jątku w Milejowie. Kandydatura jego została wysunięta do wojewódzkiego 
Komitetu Żywności, ale od udziału w nim wymówił się, tłumacząc się swo-
im inwalidztwem. Gdy odbywały się wybory do Komisji Województwa Lu-
belskiego, otrzymał jedynie trzy głosy i kandydatura jego upadła. Nie był 
zatem człowiekiem zbyt popularnym, zresztą wydarzenia te wskazywały, że 
zwolennikiem zrywu powstańczego nie był. Orientację jego przypisywano 
wpływom gen. Wincentego Krasińskiego, z którym niewątpliwie utrzymywał 
dość bliskie stosunki. Niemniej stanowisko jego mogło rodzić się z własnych 
doświadczeń życiowych. Był przecież świadkiem tego, jak ogromną klęskę 
w starciu z Rosją poniosła największa na ówczesne czasy armia cesarza Na-
poleona I. Nie znaczyło to jednak, iż stronił od służby obywatelskiej. Świad-
czy o tym fakt, że gdy 30 XII 1830 jednogłośnie został wybrany na wakujące 
po ppłk. Antonim Wierzbickim miejsce w Radzie Obywatelskiej, stanowisko 
to przyjął, uczestniczył w zbieraniu dobrowolnych składek na rzecz wojska 
polskiego i sam na ten cel przekazał nie tak małą kwotę 500 złp. Jako członek 
Rady Obywatelskiej przebywał w Lublinie. W tym czasie złożył podpis pod 
oświadczeniem Rady Obywatelskiej, która w piśmie skierowanym do Izby 
Senatorskiej i Poselskiej potępiała enuncjacje Klubu Patriotycznego w Lubli-
nie, krytycznie odnoszącego się z pozycji radykalnych do działań obu Izb. 
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Tymczasem Lublin w lutym został zajęty przez wojska rosyjskie. Do-
wódca rosyjski gen. Cyprian Kreutz 9 II 1831 mianował Rostworowskiego 
prezesem Komisji Województwa Lubelskiego. Nie była to nominacja tak 
bardzo polubowna. Towarzyszył jej bowiem dokument tej treści: Dowódca 
5 Rezerwowego Korpusu Jazdy generał leutnant baron de Kreutz w imieniu 
Najjaśniejszego Mikołaja I Cesarza Wszech Rossji mianuje niniejszym W-ego 
Antoniego Hr. Rostworowskiego, radcę Rady Obywatelskiej, prezesem Komi-
sji Województwa Lubelskiego � z wezwaniem, ażby urzędowanie to natych-
miast objął, bez żadnych reklamacji � w razie bowiem oporu majątek jego 
zasekwestrowany, sam zaś pod Sąd oddany i podług praw wojennych Ros-
syjskich ukarany będzie. Upoważniam zarazem J.W. HR. Rostworowskiego, 
ażeby w miejsce oddalonych urzędników i officjalistów wszelkiego stopnia 
administracyjnych, jako też komissarzy obwodowych pod rygorem praw wo-
jennych Rossyjskich zamianował i takowych mi do zatwierdzenia przedstawił. 
W Lublinie dnia 17 marca 1831.Cyprian Kreutz. Wychodzące w Warszawie 
pismo �Merkury � Dziennik Polityczny, Handlowy i Literacki�, wydarzenie 
to skomentowało krócej: Moskale przestali już nazywać województwa na-
sze guberniami i przywrócili już komisję województwa Lubelskiego, której 
prezesem mianowali pana Rostworowskiego. Jak wynikało z enuncjacji gen. 
Kreutza, od przyjęcia zatem oferowanego stanowiska można się było uchylić 
jedynie ofiarą własnej głowy i utratą Milejowa. Tej perspektywy kapitan, któ-
ry już raz cudem uratował życie, zapewne nie brał pod uwagę. Można posta-
wić sobie pytanie dlaczego właśnie na niego spadła ta nominacja. Na Lubel-
szczyźnie mogli być inni ziemianie o nastawieniu prorosyjskim. Otóż można 
domniemywać, że gen. Kreutz stykał się z rodziną Wintzingerodów, bowiem 
Ferdynand, syn zmarłego generała-adiutanta i Heleny z Rostworowskich, był 
już wtedy dowódcą 2 brygady kawalerii gwardii rosyjskiej, a w parę lat póź-
niej ożenił się z Esperance-Clotilde hr. von Kreutz. Zatem gen. Cyprian von 
Kreutz stał się nawet powinowatym rodziny Rostworowskich, dlatego mia-
nował Antoniego Melitona, zakładając zapewne także i to, że inwalida będzie 
podatny jego zaleceniom. 

W każdym razie dowódca rosyjskiego korpusu ekspedycyjnego powołu-
jąc Rostworowskiego na szefa lubelskiej administracji wojewódzkiej, respek-
tował jeszcze stan prawny Królestwa Polskiego i uważał, że szefem władz 
cywilnych winien być jakiś znany Polak. Powołanie ziemianina polskiego 
do władz administracyjnych nastąpiło jedynie w województwie lubelskim. 
W innych, takich jak augustowskie czy podlaskie, które także zajęły wojska 
rosyjskie, tamtejsi dowódcy w powoływanie Polaków się już nie bawili. Wła-
dzę administracyjną pełnili tam rosyjscy komendanci wojskowi. Tymczasem 
Kreutz postąpił inaczej, nawet Rostworowskiemu polecił, aby przedstawił mu 
kandydatury Polaków na stanowiska komisarzy obwodowych. Sama Komisja 
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Wojewódzka miała zająć się poborem podatków i zapewnieniem żywności 
dla wojska rosyjskiego. Przywróciła ona też orły i wszystkie zewnętrzne zna-
ki władzy cesarsko-królewskiej.

Gdy Rostworowski obejmował swoją władzę, skład personalny obranej 
poprzednio w warunkach wolności i działającej w Lublinie Komisji Woje-
wódzkiej był nieklarowny. Jej prezes Ignacy Lubowiecki oraz część urzęd-
ników opuściła Lublin przed następującymi Rosjanami. Lubowiecki, prze-
bywający w Radomiu, krytycznie oceniany za poprzednie wysługiwanie się 
wielkiemu księciu Konstantemu i powiązania z władzami policyjnymi, został 
po prostu dymisjonowany. Natomiast 10 II 1831 został mianowany nowy 
prezes w osobie Kajetana Mrozowicza. Wydarzenia te rozgrywały się poza 
Lublinem. Ważne było jednak to, że w Warszawie sejm uchwałą z 7 II 1831 
uznał jakąkolwiek współpracę z nieprzyjacielem na terenach okupowanych 
za zdradę narodową i nakazał karać winnych. W następstwie tej uchwały 
Mrozowicz ogłosił wszystkie postanowienia Komisji pozostającej pod pre-
zesurą Rostworowskiego za nieważne. Została ona nazwana nieprzyjacielską 
Komisją Wojewódzką. Niechęć społeczeństwa do tejże �nieprzyjacielskiej� 
Komisji była także bardzo wyraźna. Głoszono nawet, że jej urzędnicy sami 
poprosili, by ich nominacje nastąpiły pod odpowiedzialnością przed sądem 
wojskowym, by tym mogli usprawiedliwiać swą faktyczną zdradę narodo-
wą. Nie mieli oni zbyt wiele do powiedzenia, musieli wykonywać polecenia 
rosyjskich władz wojskowych. Przykładem może być to, że z rozkazu gen. 
Kreutza zostało nawet zajęte mieszkanie prezesa Mrozowicza i oddane na 
kwaterę oficerom rosyjskim. Urzędnicy Komisji zaangażowali się też w nad-
zór policyjny nad osobami sprzyjającymi powstaniu i kilka spośród nich zo-
stało wywiezionych w głąb Rosji. 

Rostworowski, zajmując wysokie stanowisko administracyjne w okre-
sie wojskowej okupacji rosyjskiej, miał możność świadczyć pomoc różnym 
poszkodowanym osobom. Pozycja jego się umocniła, gdy 16 lutego przedło-
żone przez niego kandydatury osób do nominacji potwierdził feldmarszałek 
Iwan Dybicz. Tymczasem sytuacja wkrótce uległa zmianie. W następstwie 
ofensywy Korpusu gen. Józefa Dwernickiego 4 III 1831 do Lublina wkroczy-
ły wojska polskie. W dwa dni później została przywrócona władza prezesa 
�narodowej� Komisji Wojewódzkiej Kajetana Mrozowicza. Rostworowski 
z podległymi mu urzędnikami został wezwany przez gen. Dwernickiego, któ-
ry dał odczuć całe oburzenie oraz nakazał im udać się do Warszawy dla zda-
nia tłumaczenia ze swej służby na rzecz nieprzyjaciela. Czynniejsi zwolenni-
cy powstania domagali się, aby urzędnicy ci zostali aresztowani i postawieni 
w Warszawie przed sąd wojenny. Rostworowski nie posłuchał nakazu gen. 
Dwernickiego i opuścił Lublin, najprawdopodobniej udając się do Milejo-
wa. Tymczasem korpus polski, nie mogąc się wyżywić w Lublinie, opuścił 
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miasto, do którego ponownie w lutym wkroczyli Rosjanie. Z datą 14 III 1831 
Antoni Rostworowski znowu otrzymał nominację na urząd prezesa Komisji 
Województwa Lubelskiego, wydaną przez naczelnika głównego sztabu rosyj-
skiego generała hr. Karola de Tolla. O ile poprzedni okres jego służby na tym 
stanowisku był rezultatem zbiegu dość przypadkowych okoliczności, o tyle 
obecnie wydaje się, że Rostworowski zdecydował się na działalność w obo-
zie przeciwnym powstaniu. Przygotował nawet odezwę napisaną w duchu 
prawdziwego patriotyzmu i potępiającą nieszczęsne zbłąkanie rewolucji bez 
celu i nadziei. Trudno ocenić, czy miał on już wówczas w pełni ugruntowaną 
ocenę powstania polskiego, do wywołania którego w ogromnej mierze przy-
czynili się członkowie europejskich tajnych związków, chcący powstrzymać 
Rosję przed interwencją zbrojną we Francji w obronie Burbonów, obalonych 
przez rewolucję lipcową z 1830. Jak na razie przygotowana przez Rostwo-
rowskiego odezwa przypadła do gustu gen. de Tollowi, który kazał ją roze-
słać do wszystkich gmin województwa lubelskiego. 

Werbowanie urzędników rozgromionej już raz �nieprzyjacielskiej� Ko-
misji szło opornie, tak że władze rosyjskie ponownie zastosowały przymus 
rekrutacji, którym została objęta także osoba Rostworowskiego. Ostatecznie 
skład Komisji Wojewódzkiej został 22 III 1831 zatwierdzony przez gen. Tol-
la. Natomiast Rostworowski od feldmarszałka Iwana Dybicza, komenderu-
jącego Główną Armią, otrzymał pismo pochwalne wystawione w Kwaterze 
Głównej w Siedlcach z datą 9 IV 1831. Gen. Dybicz stwierdzał, że Rostwo-
rowski podczas pierwszego przybycia naszych wojsk, pozostając na miej-
scu i na swoim stanowisku, udowodnił swą nieugiętą wierność panującemu 
Carowi i narażając się na niebezpieczeństwo utraty życia, czynił wysiłki dla 
zachowania spokoju wśród mieszkańców województwa lubelskiego oraz ze 
szczególnym pożytkiem i niezachwianą wiernością dla prawowitej władzy wy-
pełniał obowiązki prezesa. W dalszym toku swego wywodu Dybicz podawał 
informacje szczegółowe: Doprowadził on do należytego porządku wszystkie 
miejsca urzędowe w województwie i z doskonałą gotowością dokładał sta-
rań na korzyść naszych żołnierzy, ponieważ nieustanną jego opieką wszystkie 
potrzeby naszych wojsk nieprzerwanie były zaspokojone. Sumienne dostawy 
wszelkiego rodzaju zaopatrzenia i innych powinności z ziemi, zaopatrzenie we 
wszystko szpitali i sklepów, dostarczanie podwód itp. były owocem jego przy-
kładnej troski i zapału. Dla potwierdzenia tego wywodu feldmarszałek na piś-
mie przyłożył herb swojej pieczęci. Należy przypuszczać, że Rostworowski 
o pismo tej treści w jakiś sposób się ubiegał. Znając przewrotność rosyjską, 
chciał mieć rezultaty swej pracy oficjalnie potwierdzone. Gdy jednak miesiąc 
później, 9 V 1831, Korpus gen. Wojciecha Chrzanowskiego doszedł do Lu-
bartowa, prezes Rostworowski uznał, że swego życia nadmiernie narażać nie 
trzeba i w dzień później stanowisko swoje przekazał Komisarzowi Wydziału 
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Wojskowo-Policyjnego Ignacemu Zarębskiemu, a sam udał się w podróż na 
Wołyń do brata Mikołaja rezydującego w Miropolu. 

Kierował się niewątpliwą roztropnością, bowiem jego dotychczasowa 
rola w Lublinie została napiętnowana jako zdrada narodowa nawet przez � 
�Le Constitutionel�, pismo francuskie w Paryżu, otrzymujące koresponden-
cję z Warszawy. Publikacje tę przedrukowały gazety niemieckie. Traktowano 
go zatem jako poważnego przeciwnika idei i dokonań powstania. Tymczasem 
w Lublinie nadal utrzymała się władza rosyjską, którą sprawował teraz na-
czelnik wojenny gen. mjr Kuźmin. Domagał się on, by Rostworowski został 
odwołany, jednak nie zgodził się na to nowy głównodowodzący wojsk ro-
syjskich feldmarszałek Iwan Paskiewicz. Prezes �nieprzyjacielskiej� Komi-
sji na razie jednak nie skierował swoich kroków do Lublina, natomiast udał 
się do Petersburga. Tam też 28 IX 1831 został mianowany nadzwyczajnym 
członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego. O wyróżnieniach jego pisał tak-
że �Kuryer Warszawski�. Otóż z zamieszczonych w nim informacji wiemy, 
że nominacja Rostworowskiego na wojewodę lubelskiego wyprzedziła na-
wet audiencję u cesarza i króla Mikołaja I. Bowiem �Kuryer Warszawski� 
z datą 18 X 1831 podawał: N. Cesarz i Król raczył mianować Antoniego 
Roztworowskiego Prezesem Komisji Województwa Lubelskiego, a z datą 23 
X 1831 informował, że: N. Cesarz i Król raczył, Prezesa Kommissji Woje-
wództwa Lubelskiego Ant. Roztworowskiego, mianować Kawalerem Orderu 
S-go Stanisława I-ej klasy. Tak wyróżniany i przygotowywany autor manife-
stu antypowstaniowego 21 X 1831 został przyjęty w Carskim Siole na spe-
cjalnej audiencji przez cara Mikołaja I. Car okazał mu szczególne uznanie 
za zachowaną wierność w okresie powstania. Rostworowski otrzymał też 
z rąk cara oficjalną nominację na stanowisko prezesa Komisji Wojewódzkiej 
w Lublinie. Dopiero mając takie umocowanie prawne przybył 10 listopada 
do Warszawy, gdzie złożył przysięgę przed rosyjskimi władzami centralnymi, 
po czym 15 listopada przejął od Zrębskiego funkcję prezesa Komisji Woje-
wódzkiej w Lublinie. 

Sprawowanie urzędu okazało się jednak wielce skomplikowane. W Lub-
linie naczelnikiem wojennym ówcześnie już był gen. Józef Hurko, który 
sprawował faktyczną władzę. Przeprowadził czystkę wśród urzędników Ko-
misji, a na zwalniane stanowiska angażował ludzi o bardzo niskim morale. 
Gdy Rostworowski bronił usuwanych urzędników, Hurko zadenuncjował go 
w Warszawie, że chce dopuścić do dezorganizacji prac Komisji. W rezultacie 
gen. Aleksander Strogonow, dyrektor główny Komisji Spraw Wewnętrznych 
Królestwa, zabronił Rostworowskiemu podejmować jakiekolwiek decyzje 
personalne bez zgody gen. Hurki. Ten zaś tak dalece zapanował nad prezesem 
Komisji, że wzywał go do swego biura, traktując Rostworowskiego jako oso-
bę sobie podporządkowaną. Do Lublina powrócił prezes �narodowej� Komisji 
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Wojewódzkiej Kajetan Mrozowicz, który przed wybuchem powstania piasto-
wał stanowisko prezesa Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego. W obliczu upadającego powstania w Zamościu złożył on przysię-
gę na wierność Najjaśniejszemu Panu i Jego Małżonce. Po powrocie do Lubli-
na wznowił działalność Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Tymczasem 
władze rosyjskie zaczęły prowadzić wielostronne śledztwa wobec wszystkich 
bardziej znaczących osób w społeczeństwie: urzędników, ziemian, księży, na-
uczycieli. Erazm Tuszowski, komisarz obwodu hrubieszowskiego z nominacji 
gen. Kreutza, wniósł do Hurki donos przedstawiający Mrozowicza jako orga-
nizatora akcji buntowników. Hurko zażądał, aby prezes Rostworowski w cią-
gu trzech dni złożył opinię na temat tego donosu. Wówczas to prezes Komisji 
w stosunku do Mrozowicza i jego paru współpracowników stwierdził, że ich 
niegodne postępowanie, wyłączające spod zaufania rządowego [należy] wska-
zać tym władzom, od których oni zależą i zażądać postępowania sobie z nimi 
według całej surowości praw w obecnej chwili istniejących.

Zarzuty Mrozowiczowi postawił również gen. Wincenty Krasiński, w tym 
czasie z rozkazu cara Mikołaja I lustrujący województwo lubelskie. Krasiń-
ski natomiast stanął w obronie Kajetana Koźmiana, mianowanego niegdyś 
w Królestwie Polskim kasztelanem, a obecnie przebywającego w Piotrowi-
cach pod Lublinem i podlegającego inwigilacji policyjnej. Krasiński wezwał 
Rostworowskiego i powiedział: wiesz, że to przyjaciel od serca, wiesz., czym 
był i kto jest, zobowiązuj go i przeszkadzaj wszelkim przykrościom, których 
dotąd doświadczał. Po tej rozmowie Koźmian zapisał: Odtąd Rostworow-
ski, acz nic mi dobrego nie uczynił, złego o ile możności oszczędził. Przy tej 
okazji jednak Koźmian w swoich Pamiętnikach podał wysoce niekorzystną 
charakterystykę Antoniego Rostworowskiego, którego nazwał swoim przyja-
cielem i krewnym gen. Krasińskiego, lecz zarazem, człowiekiem niedołężnym 
i słabego charakteru. Trzeba pamiętać o tym, że Kajetan Koźmian w swych 
Pamiętnikach wielu ludzi przedstawiał w barwach nadmiernie krytycznych, 
choć może kąśliwość jego uwag miała swoje uzasadnienia. Tymczasem Mro-
zowicz, o którym wspominaliśmy poprzednio, zapewne dzięki wstawienni-
ctwu władz zwierzchnich Towarzystwa w Warszawie, utrzymał się na swoim 
stanowisku. W 1834, znów został wybrany na stanowisko prezesa Dyrekcji 
Szczegółowej, miał ponownie składać urzędową przysięgę wierności. Tym 
razem złożył ją na ręce prezesa Komisji Wojewódzkiej Antoniego Rostwo-
rowskiego. Z tego okresu zachował się następujący dokument zawierający 
takie oto słowa: Za odznaczającą się gorliwą służbę i niezachwianą wierność 
Tronowi okazaną, Najjaśniejszy Cesarz i Król rozkazem z dnia 24. X 1832 
Nr 1356 upoważnić raczył do wypłacenia drugiej połowy pensji do urzędu 
Prezesa Komisji Wojewódzkiej przywiązanej, z epoki zawieszającej wypłaty 
pochodzącej, w nagrodę poświęcenia się, tudzież za postępowanie szlachetne 
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i przykładne dowiedzione dla prawej władzy w czasie ostatnich zaburzeń oka-
zane. Z dokumentu tego wyrasta naocznie mądrość władzy rosyjskiej, która 
podczas zawirowań historycznych nie wypłacała swoim urzędnikom całej 
pensji, połowę zachowując i czekając z wypłatą do czasu, kiedy okażą oni 
swą niezachwianą dla niej wierność. 

W tym samym czasie, gdy w 1832 odbywały się narady rodzinne młod-
szych braci i sióstr Rostworowskich, Antoni poprzez stawającego na spra-
wach w jego imieniu niejakiego Paschalskiego wyraźnie oświadczał, że od 
spadku i wszelkich długów po ojcu się wyłącza. Był już dziedzicem i kolato-
rem w dobrach milejowskich. W 1833 na terenie Królestwa zaczęła działać 
partyzantka, organizowana przez przybyłego z emigracji płk. Józefa Zaliw-
skiego. Wówczas to czujność władz znacznie wzrosła, nastąpiło szereg do-
chodzeń i wywózek do Rosji. Rostworowski uczestniczył w akcjach śled-
czych, lecz opieszale, co nawet ściągnęło na niego zarzut, że przyczynia się 
do ich hamowania. 3 VI 1834 gen. Hurko zażądał od niego jak najspieszniej 
podania informacji o przebiegu minionego powstania na Lubelszczyźnie. Ro-
stworowski już do 9 czerwca miał gotowy raport na temat stawianych przez 
Hurkę zapytań. Raport ten został opublikowany przez prof. Tadeusza Mencla 
w �Roczniku Lubelskim� z 1980 roku. Wymieniał on dużą liczbę osób nale-
żących do komitetów obywatelskich, nadzorców poczt i komór celnych, do 
komitetów żywności wojska, jakie były czynne podczas powstania listopado-
wego. Rejestr ten wymieniał także nazwiska tych, którzy w swoim postępo-
waniu zajęli stanowiska prorosyjskie, jak np. Erazm Tuszowski w obwodzie 
hrubieszowskim. Dalej wymieniał członków klubów politycznych oraz or-
ganizatorów pułków, Gwardii Ruchomych i Straży Bezpieczeństwa. Na ogół 
były to informacje zdawkowe, najczęściej dotyczące ludzi już nieżyjących 
lub przebywających za granicą. Prezes Rostworowski jednak niekiedy odstę-
pował od tonu zdawkowo-informacyjnego, szczególnie gdy pisał o Kajetanie 
Mrozowiczu. W raporcie swoim zamieścił wówczas takie zdanie: W dniu 11 
marca 1831, kiedy korpus wojsk cesarsko-rosyjskich pod dowództwem J.W. 
Generała Korpusu Barona de Kreutza podstąpił pod Lublin, P. Mrozowicz 
z P. Michałem Pomorskim, dzisiejszym pisarzem Dyrekcji Kredytowej, przy 
pomocy oddziału piechoty i kawalerii powstania pod dowództwem Borakow-
skiego majora w Lublinie będącego, zachęcał i zmuszał wszelkiej klasy miesz-
kańców do powstania i obrony miasta, a zebraną dość znaczną masą ludzi 
usiłował dawać opór wojskom cesarsko-rosyjskim, lecz na odgłos dział Pan 
Mrozowicz z Pomorskim, ratując się ucieczką, przenieśli swe urzędowanie 
w obwód zamojski, gdzie pod zasłoną twierdzy Zamościa zbierali ludzi do 
wojska i do powstania... Opis ten wyraźnie dawał obraz Mrozowicza i Pomor-
skiego, aktualnie zatrudnionych w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, 
jako ludzi stawających na pozycjach zdrady stanu wobec prawowitych władz 
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cesarsko-królewskich. Sygnowanie swoim nazwiskiem tego typu raportów 
w trzy lata po upadku powstania nie mogło być rzeczą przyjemną. W tym cza-
sie, w 1834, ziemie Królestwa opuszczał 3 korpus piechoty, powracając na 
swoje kwatery w Rosji. Z tej okazji dowódca korpusu, urzędujący w Warsza-
wie generał, z datą 26 VII 1834 wydał hrabiemu Rostworowskiemu pismo, 
w którym stwierdzał, że podczas pobytu korpusu w Lublinie pan radca stanu 
swoją zaradnością, przychylnością i wpływem na sposób myślenia i działania 
podwładnych, nie tylko dostarczał wojskowym wszystkich wygód w zakwate-
rowaniu (�) lecz sprzyjał przyjaznemu do nas stosunkowi i wzajemnej uczyn-
ności, o czym obie strony wypowiadały się z zadowoleniem i w ciągu trzech 
lat nie było żadnych skarg sądowych. Rostworowski zatem odpowiednimi 
dokumentami umiał zabezpieczyć swoje stanowisko i stopniowo, jako prezes 
Komisji Województwa Lubelskiego, pozyskiwał egzekutywę swojej władzy.

Komisje wojewódzkie były ciałem rozbudowanym, miały swoje wydzia-
ły, jak np. wojny, administracji, skarbu. Komisje te działały też w charakterze 
sądów administracyjnych. Ferowały wyroki ostateczne w sprawach, w któ-
rych wartość sporu sięgała 50 zł i jako sądy I instancji w sprawach o większej 
wartości. Zgodnie z przepisami zespół orzekający sądu administracyjnego 
składał się z prezesa Komisji Wojewódzkiej oraz dwóch komisarzy wydzia-
łów, ewentualnie jako czwarta osoba mógł występować sekretarz generalny 
komisji. W latach 1834�1836 istniała stała praktyka, że sesjom sądu prze-
wodniczył prezes Rostworowski. Przedmiotem sporów najczęściej były spra-
wy dzierżawne lub niewykonania umów usługi ustalonej wobec administracji 
rządowej lub wojska. Na ogół jedną ze stron byli usługodawcy Żydzi. Pre-
zes Komisji sprawując swe funkcje wykorzystywał dawno nabytą w Szkole 
Prawa i Administracji wiedzę prawniczą. Istnieje wersja, iż jako człowiek 
wykształcony Rostworowski dbał o rozwój szkolnictwa, a jako dotknięty in-
walidztwem okazał się czuły na potrzeby szpitali, przytułków i sierocińców. 
W protokóle Rady Administracyjnej z dnia 26 X 1834 zapisano, że otrzymał 
pochwałę za powiększenie dochodów niestałych z 55 miast województwa 
lubelskiego o 244 280 złp. Dbał o polepszenie stanu dróg. Jak odnotował 
jego prawnuk, Stanisława Kostka Rostworowski, przy szosie Lublin-Zamość 
w rejonie Łopiennika w 1922 napotkał kopiec znacznych rozmiarów, a na 
nim granitowy cios z wyrytym napisem: W tym miejscu w obecności Preze-
sa Województwa Lubelskiego J.W. Hrabi Antoniego Rostworowskiego roboty 
szosowe ukończono. Istnieje też często powtarzana wersja, że Rostworowski 
przyczynił się do rozbudowy parku miejskiego w Lublinie, zwanego Ogro-
dem Saskim. Na jego bowiem polecenie park ten został znacznie poszerzony 
i odpowiednio, z dużym smakiem rozplanowany.

Liczne zajęcia sprawiały, że wojewoda znaczą część roku spędzał w pała-
cu Radziwiłłowskim w Lublinie, dziś mieszczącym Wydział Prawa Uniwer-
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sytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Związek małżeński zawarł późno, w 1832, 
jako człowiek pond czterdziestoletni. Poślubił Mariannę Amelię Jansen, z ro-
dziny stosunkowo mało znanej. Z żoną mieszkał w Lublinie. Tam narodził 
się w 1833 jego pierworodny syn Antoni Ignacy, ochrzczony jednak w Mi-
lejowie. Z korespondencji rodzinnej wiadomo też, że interesował się siostrą 
swej żony Dorotą z Jansenów Polańską, która mieszkała z rodziną w Lubli-
nie. Dla niej rozszerzył park wokół dworu milejowskiego i nazwał go �Do-
rotka�. Z dobrami milejowskimi utrzymywał kontakt, czego dowodem jest 
to, że wprowadzał naprawdę nowatorski system przechodzenia podległych 
mu chłopów pańszczyźnianych na system czynszowy. Swym ustanowieniem 
stworzył dwie kolonie-folwarki, pierwszą 8 IX 1834 w Marianowie dla dwu-
dziestu sześciu osadników, drugą 14 IX 1834 w Antoniowie dla dwudziestu 
osadników. W Marianowie wydzielił ze swych dóbr obszar 260 mórg, które 
w ciągu siedmiu lat miały być zagospodarowane przez zwolnionych na ten 
okres z pańszczyzny chłopów. Chłopom tym przyznawał rocznie jedną furę 
drzewa z porębu oznaczonego., a poza tym gotowiznę na opał. Chłopi osa-
dzani byli na terenie nieużytków lub leśnym. Corocznie mieli jedną lub dwie 
morgi przysposobić do uprawy oraz w pierwszym roku wybudować dla siebie 
dom mieszkalny, w drugim stodołę, w trzecim oborę, w czwartym chlewy, 
w piątym ogrodzenie. Dziedzic gwarantował darowiznę drzewa dla wszel-
kich remontów. Gdy skończy się siedmioletni okres karencji, osadnicy zosta-
ją ponownie zobowiązani do świadczenia określonego wymiaru pańszczyzny, 
w wymiarze stu czterech dni w ciągu roku. Ustanowienie wymieniało zakres 
prac, do których dwór może wzywać osadników, a więc do prac przy wołach 
skarbowych, z kosą do jęczmienia, owsa, trawy, z cepem do młócenia, do 
siewów, do wywózki gnojów (za to pracujący miał otrzymywać 2 grosze za 
dzień), do grabienia siana, zboża skoszonego, do trzęsienia gnojów oraz do 
pracy w ogrodzie włoskim po osiem godzin dziennie. Wyznaczony był też 
czynsz w naturze w postaci dwóch kur i piętnastu jaj danych dworowi co roku 
w okresie św. Michała oraz obowiązek nabywania wódki i piwa w karczmie 
z zachowaniem propinacji dziedzica. Osadnicy mili opłacać czynsz dziedzi-
cowi i podatki monarsze, natomiast właścicielami ziemi się nie stawali, gdyż 
ustanowienie zastrzegało, że nigdy nie przestanie ona być własnością dzie-
dzica. Osadnicy byli też zobowiązani zachować podległość i posłuszeństwo 
zupełne przynależne dworowi. Po uprzedzeniu dziedzica i wykonaniu wszyst-
kich naznaczonych służebności, mogli się jednak przenosić do innej gminy. 
Wprowadzony przez Rostworowskiego system częściowo tylko znosił wobec 
chłopów zależność pańszczyźnianą, niemniej miał niewątpliwie pozytywny 
wyraz ekonomiczny. Zmuszał chłopów do zorganizowania sobie własne-
go gospodarstwa z pełną zabudową, włościanie mogli też otrzymać łąkę za 
dodatkowe osiem dni pańszczyzny. Dziedzic, tworząc dziesięciomorgowe 
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gospodarstwa na ziemi zdobytej dopiero pod uprawę, inicjował powstanie 
warstwy włościan, z pracy których w przyszłości mógł czerpać odpowiednie 
dochody. Stąd też Antoni Meliton Rostworowski niewątpliwie położył funda-
menty pod stabilność ekonomiczną i duchowość dóbr milejowskich, które od 
początków XIX wieku były najlepiej funkcjonującym majątkiem ziemskim, 
jaki pozostał w rękach Rostworowskich.

Sam dziedzic zamieszkiwał w starym dworze Suffczyńskich, restaurowa-
nym w 1777, całym drewnianym, gontem podbitym, mającym po środku sień, 
do której � według inwentarza z 1782 � drzwi z tarasu pojedyncze, na zawia-
sach kolcowych żelaznych. Dwór ten leżał nad Wieprzem, był zawilgocony 
i niezdrowy. W krótkim okresie małżeństwa urodziło się pięcioro dzieci, z któ-
rych czworo zmarło. Przyczyną tak licznych zgonów miały być złe warunki 
sanitarne zamieszkiwanego dworu. Życie zachował jedynie pierworodny syn 
Antoni, który jednak przyszedł na świat jeszcze w pałacu Radziwiłłowskim 
w Lublinie. Wobec wymogu poświadczenia swego szlachectwa Antoni Meli-
ton wylegitymował się przed Heroldią Królestwa Polskiego w 1838, posługu-
jąc się początkowo wywodem swojego rodu opracowanego jeszcze widocz-
nie z polecenia ojca w 1802 przez Wojciecha na Wielądkach Wielądki, lecz 
ostatecznie z datą 10 IX 1836 podpisał wspólnie z innymi braćmi �Wywód 
genealogiczny Domu z Rostworowa Nałęcz Rostworowskich�, opracowany 
przez swego młodszego brata Jana Nepomucena Rostworowskiego. Autor 
�Wywodu� nie wspomniał o żadnych jego stanowiskach idących z naznacze-
nia rosyjskiego, przypisując mu jedynie tytuł byłego kapitana Wojsk Polskich. 
W sporach spadkowo-finansowych Antoni, podobnie jak jego brat Stanisław, 
dystansował się od współdziałania z pozostałym rodzeństwem. Najmłodszy 
Jan Nepomucen 20 VIII 1832 pisał z Mirowic do Mikołaja do Miropola: Co 
do Prokuratorii - Kobyliński częścią się w banku złożył, Stanisław, zaś i Antoni 
przez stawiającego z naszej strony Paschalskiego, reussowali się od spadku 
i wszelkich długów po ojcu. Przy podpisywaniu ugody rodzinnej z dnia 8 IX 
1838, regulującej należności spadkowe pomiędzy braćmi Mikołajem, Janem 
Nepomucenem i trzema siostrami oraz szwagrem Florianem Kobylińskim, był 
obecny, ale w charakterze świadka, stawał wspólnie z Teofilem Kanigowskim, 
radcą prawnym w rządzie guberni płockiej. Jakkolwiek ugoda ta dotyczyła 
dóbr Leśniowola i Brzumin, w których ze swych udziałów Antoni się zrzekł, to 
jednak miał on na Leśniowoli zapisanych owe wzmiankowane już 32 000 złp. 
W tej sprawie pomiędzy braćmi również nastąpiła ugoda, która znalazła wyraz 
w zapisach wprowadzonych do ksiąg hipotecznych przez Jana Nepomucena 
15 XII 1838. Ustalono wówczas, że Antoniemu zostanie gotówką wypłaco-
ne 1000 złp., natomiast na pozostałą kwotę 31 000 złp. zostaną wystawione 
listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, od których Mikołaj 
będzie Antoniemu wypłacał 1 procent rocznie. Antoni zatem przyjął rozwią-
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Genealogia Domu Starożytnego Jaśnie Wielmożnych z Rostworowa Rostworowskich 
z linii Ojca oraz Jaśnie Wielmożnych Nałęcz Hrabiów Małachowskich z linii Matki, 

z autorów wiary godnych, Konstytucji i dokumentów autentycznych ułożona 
do dzieła Heraldyki podana 1802 roku przez Wojciecha na Wielądkach Wielądka 

na zamówienie Antoniego Melitona Rostworowskiego.
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zanie bardzo korzystne dla młodszych braci, rezygnując niemal z większości 
przysługującej mu sumy spadkowej. Stosunki Antoniego z braćmi i siostrami 
nie były nadmiernie zażyłe. Nie pomagał on najmłodszemu Janowi Nepomu-
cenowi w zarządzaniu Mirowicami i w jego trudnej walce o uzyskanie docho-
dowości gospodarczej z Leśniowoli i Brzumina. Zachowana korespondencja 
nie wskazuje jednak, aby zajęte przez Rostworowskiego podczas powstania 
listopadowego stanowisko polityczne miało go izolować od braci i sióstr. Naj-
bardziej przyjazne stosunki utrzymywał z Mikołajem, który jednakże miesz-
kał w odległym Miropolu. 

W 1836 nastąpiła reorganizacja administracji Królestwa Polskiego, zmie-
rzająca do likwidacji urzędu prezesa Komisji Wojewódzkiej i ustanowienia 
urzędu gubernatora. Rostworowski z datą 16 XI 1836 otrzymał dymisję za 
stanowiska prezesa Komisji Województwa Lubelskiego. Gubernatorem lu-
belskim mianowano Rosjanina, generała majora Marka Albertowa. Wraz 
z dymisją Rostworowskiego skończyła się władza polska w województwie 
lubelskim. Dymisja Rostworowskiego została poprzedzona postanowieniem 
Najjaśniejszego Cesarza i Króla, który 29 IX 1836 powołał go do stałego 
zasiadania w Radzie Stanu Królestwa Polskiego w Warszawie. Rostworow-
scy jednak na razie przenieśli się z pałacu Radziwiłłowskiego w Lublinie do 
ubogiego dworku w Milejowie. Wówczas w nowym kontekście odżyły mi-
lejowskie problemy kościelne. Dziedzic Milejowa był nawet ponaglany pis-
mami Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia 
Publicznego, a także pismami nowego wojewody generała majora Albertowa 
z 10/22 III i 15/27 XI 1836, a nawet 5/17 VII 1837., w których zapytywa-
no, jak właściciel dóbr milejowskich zamierza realizować zapisy uczynione 
przez Helenę Chrapowicką, z tym, że owe 12 000 zł na budowę kościoła 
zostało ulokowane na dobrach Celejów w obwodzie lubelskim. Czy zapisa-
ne kwoty wystarczają na realizację programu, czy też zamierza je uzupełnić 
oraz jak rozliczy grunta cerkiewne z biskupem chełmskim i jak określi status 
nowej parafii w porozumieniu z biskupem lubelskim?

Antoni Rostwoorwski po śmierci ciotki Chrapowickiej nie miał już opar-
cia w ks. Jestersheimie i dość długo przygotowywał swoje oświadczenie. 
Pierwsze jego wystąpienie z 12 VIII 1837 precyzowało warunki, na jakich 
może podjąć się realizacji testamentu Heleny Chrapowickiej. Przede wszyst-
kim wnosił, aby oba legaty kasztelanowej umieszczone w Celejowie, zostały 
wraz z odsetkami wycofane i zabezpieczone na dobrach Milejowa. Ważne 
było zastrzeżenie, że �wraz z odsetkami�, gdyż w okresie od dokonanego za-
pisu po 1837 legat na utrzymanie proboszcza wzrósł z 26 000 zł do 31 200 zł, 
a legat na budowę kościoła też zwiększył się znacznie. Dalej Rostworowski 
domagał się od Rządu Gubernialnego zgody na to, że kościół będzie budowa-
ny przez sześć lat, a projekt budowy i anszlag (kosztorys) mają mu być przed-
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kładane do wglądu. Dziesięcina wraz z cura animarum z Łuszczowa mają 
być wzięte do parafii milejowskiej, a po przyłączeniu wiosek Jaszczowa, Sta-
rościc, Białki i Wólki Białeckiej również z innych parafii do Milejowa winno 
przejść iura stole. Proboszcz, zgodnie z tradycją istniejąca od 1720., winien 
utrzymać organistę i dziada kościelnego. Wreszcie, aby prezenta i prawo ko-
latora w przedstawianiu duchownych na stanowisko proboszcza należały do 
dziedziców dóbr milejowskich. 

Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia 
Publicznego nie podzieliła tych wszystkich żądań. Wskazała, że określenie 
obszaru parafii leży w gestii biskupa lubelskiego, to do niego należy, aby do-
kument erekcji wygotował, który drogą właściwą do potwierdzenia Rządowi 
ma być podany. Z kolei rozliczenie majątku cerkiewnego wymaga uzgod-
nienia z greckokatolickim biskupem chełmskim. A dziesięcina nie może 
być zabrana z Łuszczowa, bo byłby to zbyt wielki uszczerbek dla parafii. 
Jeszcze większy problem powstał po wystąpieniu Komisji Rządowej Przy-
chodów i Skarbu, która stwierdziła, że narosłe procenty mogą być wypła-
cone po pięciu latach. Przeciw temu stanowisku Rostworowski protestował, 
twierdząc, że uniemożliwia ono realizację celów, jakim miały służyć legaty. 
Jeśli cele te nie będą realizowane, to według woli kasztelanowej całość za-
pisanych funduszy winna przejść na jej generalnego sukcesora, Stanisława 
Rostworowskiego, dziś już zmarłego, a zatem na jego żonę i dzieci. Swoiste 
przeszkody stwarzało także to, że wpierw Komisja Rządowa uznała, że plan 
budowy i anszlag przedstawi budowniczy obwodu lubelskiego, dopiero po 
jakimś czasie zadanie to przypisano Ziółkowskiemu, budowniczemu obwo-
du krasnostawskiego. Wszystko to przedłużało sprawę, tak że Rostworowski 
dopiero z datą 2/14 XII 1839 przedstawił Komisji Rządowej nową, bardziej 
wyważoną deklarację. Utrzymywał w niej nadal, że do nowej parafii mają 
być przyłączone wsie Jaszczów z przyległościami oraz wsie Białka, Wólka 
Białecka i Starościce, te trzy ostatnie notabene do niego należące. Legaty 
przekazane na cel kościoła łacińskiego wystarczające nie będą, ale jak dekla-
rował Rostworowski: nie odstrasza się tym, skoro idzie o pomnożenie chwały 
Boga i sprawienie dogodności w posłudze religijnej dla ludności. Dlatego też 
zobowiązuje się on własnym kosztem wybudować mieszkanie dla probosz-
cza, organisty i dziada kościelnego, a także stajnie i wozownie. Proboszczowi 
dać dwie morgi na ogród, organiście jedną morgę oraz wyznaczyć ziemię 
pod kościół i cmentarz przykościelny, a także grzebalny. Wreszcie zapewnić 
dostarczenie dwieście osiem fur drzewa rocznie, w połowie dla potrzeb opa-
łowych proboszcza, w połowie dla organisty i kościelnego.

Deklaracja Rostworowskiego zatem była wyraźna i choć na pewno przy-
gotowania do budowy rozpoczęto, m. in. ustalono, że folwarki milejowskie 
muszą dać tysiąc sto dziewięćdziesiąt fur na dowóz materiału budowlanego, 
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to jednak budowa rozpocząć się nie mogła, bo budowlany krasnostawski nie 
przedkładał wykazu kosztów. Jeszcze w czerwcu 1842 odwołano się do Bo-
czarskiego, patrona Trybunału Cywilnego Guberni Lubelskiej, który zagroził 
komisarzowi obwodu krasnostawskiego, że jeśli wykaz kosztów nie zostanie 
sporządzony w ciągu dwudziestu dni, to zrobi to budowniczy gubernialny na 
jego koszt. Za kolatorstwa Rostworowskiego dokonano jednej ważnej rze-
czy. Przez wójta gminy został oficjalnie podany rzeczywisty dochód parafii 
rytu greckiego w Milejowie. Dochód z gruntów parafialnych wynosił, we-
dług daty sporządzenia 2 XI 1841 � 160,15 zł, wydatki 105,26, dochód czy-
sty oszacowany został na kwotę 54,19 zł. Stąd też Rostworowski przyjął, że 
z owych 300 zł, które testatorka przyznała księdzu ruskiemu, 54,19 zł będzie 
wpłacał corocznie na Seminarium Chełmskie, a z pozostałej części po śmierci 
parocha utrzymywać się będzie organista, natomiast dla dziada kościelne-
go trzeba będzie coś dołożyć, żeby go opłacać. Zabudowanie gospodarcze 
i ziemia cerkiewna przejdą na rzecz właściciela dóbr milejowskich, który już 
przestanie być kolatorem cerkwi.

Tymczasem losy właściciela uległy dość poważnym zmianom, któ-
re przyczyniły się do tego, że nie stał się on rzeczywistym budowniczym 
kościoła łacińskiego w Milejowie. W spisanym później testamencie zlecił to 
zadanie do spełnienia swej żonie, a nawet synowi. Ponadto na cel budowy 
zapisał kwotę 10 600 zł, które jednak należało wywindykować od wierzyciela 
Adama Węglińskiego. Nie była to kwota zastraszająco duża w relacji do tych 
sum, jakie otrzymał od ciotki Chrapowickiej, ponadto niebywale trudna do 
odebrania. Wracając jednak do jego losów osobistych. Antoni Rostworowski 
30 X 1840 został powołany w skład komitetu dla opracowania praw admini-
stracyjnych Królestwa Polskiego. Nominacja ta zmusiła go niejako do prze-
niesienia się na stałe do Warszawy. Już poprzednio wiele spraw przynaglało 
go do tego, aby być blisko ówczesnej siedziby władz Królestwa. Obecność 
jego była konieczna, gdy do Warszawy przybywał car Mikołaj I. Wystarczy 
tu przytoczyć zalecenie, jakie z datą 30 VII 1838 przesłał mu sekretarz stanu 
Rozwadowski. Pisał on., że jako Sekretarz Stanu przy Radzie Stanu ma honor 
uwiadomić Jaśnie Wielmożnego Członka Rady Stanu, iż Najjaśniejszy Cesarz 
i Król Ichmości przyjmować będzie jako Członka Rady Stanu w Pałacu Ła-
zienkowskim o godzinie w pół do dziesiątej z rana. Jaśnie Wielmożny Członek 
Rady raczy przybyć o godzinie ósmej z rana. Było rzeczą oczywistą, że na 
takie wezwanie Antoni Rostworowski bezpośrednio z Milejowa nie mógłby 
się stawić, stąd mimo już niemlodego wieku wypadło mu opuścić swoją ma-
jętność. Przebywając stale w Warszawie, w pracach komitetu powołanego dla 
opracowania praw administracyjnych Królestwa mógł się wykazać swoim 
doświadczeniem zgromadzonym na stanowisku prezesa Komisji Wojewódz-
twa Lubelskiego. Po niespełna roku, 6 IX 1841, został mianowany tajnym 
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radcą i senatorem z prawem głosu na ogólnych zebraniach Warszawskich 
Departamentów Rządzących Senatu. Miał przydział do VII Departamentu 
Senatu Rządzącego, zajmującego się sprawami Królestwa. Otrzymał zatem 
wysokie stanowisko, które pełniąc, mógł się dobrze przyczyniać sprawie pol-
skiej. Wątpliwą jest rzeczą, by był w stanie je szerzej wykorzystać, gdyż był 
człowiekiem słabego zdrowia i na wiele go stać nie było. Był odznaczony 
Orderem Św. Anny I klasy, a w dokumentach dworu panującego pisano o nim 
zawsze, że jest hrabią i wyznawcą religii rzymskokatolickiej. Bez tytuł hra-
biowskiego, tylko jako do członka Rady Stanu, zwracał się do niego po 1836 
gubernator gen. Marek Albertow. 

Z datą 18 VI 1842 spisał testament i żonę swą Mariannę uczynił prawnym 
właścicielem legatów zapisanych na kościół w Milejowie przez swoją ciotkę 
Helenę Chrapowicką. W testamencie polecił, aby ona i syn kontynuowali dzie-
ło założenia parafii łacińskiej w ich wsi dziedzicznej. Senator zmarł 7 IV 1843 
w Warszawie, w domu nr 385 przy Krakowskim Przedmieściu. Z kwitu wysta-
wionego 18 IV1843 wynika, że koszt pogrzebu na Powązkach Antoniego Ro-
stworowskiego Nałęcz, lat 53, senatora Królestwa wyniósł 391 złp. Jego serce 
kochająca go żona przewiozła do Milejowa, gdzie zostało później wmurowane 
w ścianę kościoła przy drzwiach od zakrystii. W kościele OO. Kapucynów przy 
ul. Miodowej w Warszawie umieszczona została poświęcona Antoniemu Ro-
stworowskiemu tablica epitafijna, m.in. z napisem: Kochał ludzkość, co może 
być świadectwem tego, iż wojewoda związany był tajnie z masonerią. Odcho-
dził człowiek, który kilkakrotnie w życiu dokonał zaskakujących wyborów. Jego 
opuszczenie studiów prawniczych i przeniesienie się do szkoły wojskowej, jego 
decyzja niezachwianego w swej odwadze adiutanta w bitwie pod Możajskiem, 
jego zdecydowane, świadome przeciwstawienie się powstaniu listopadowemu to 
fakty, które świadczyły o jego osobistej odwadze, skłonności do ryzyka i zdolno-
ści do pójścia własną drogą życiową. Orientacja antypowstaniowa niewątpliwie 
dla społeczeństwa polskiego była potrzebna. Niemniej wprowadzanie jej w czyn 
już po wybuchu powstania było rzeczą nierealną. Na przeszkodzie stała tu skłon-
ność Polaków do obierania jednostronnych orientacji, zwanych patriotycznymi 
i jednostronność metodologii politycznej rosyjskiej, której wykonawcami z regu-
ły były czynniki policyjno-wojskowe, stosujące przemoc, szpiegostwo i akty po-
niżające godność osobistą oddanych nawet współpracowników. Człowiek, który 
zdecydował się napisać odezwę do społeczeństwa, potępiającą czyn powstańczy, 
nie był zwykłym najemnikiem, ale kimś, komu chodziło o to, by losy narodu po-
toczyły się inną niż rewolucyjna drogą. Mając rację i opowiadając się po stronie 
władz carskich przeciwko powstaniu, stawał się jednak najemnikiem rosyjskich 
władz okupacyjnych, bo wobec polityki rosyjskiego samodzierżawia można było 
być tylko albo przeciwnikiem albo najemnikiem. To, że istnieje jedna tylko al-
ternatywa, tego Antoni Rostworowski nie przewidział i dlatego droga, po której 
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poszedł nie poprowadziła go do celów, których urzeczywistnieniem mógłby się 
zasłużyć w służbie narodu. Mimo to jednak stanowi godny zastanowienia przy-
kład obrania w skrajnej sytuacji innej drogi działania politycznego niż ta, na którą 
wchodzi większość społeczeństwa. Czy wybory swe podejmował w pełni świa-
domie, tego nie wiadomo. Raczej można zakładać, iż zbieg okoliczności skiero-
wał go ku owemu prorosyjskiemu nastawieniu, a później, gdy już przewidywał 
klęskę powstania, wybrany kierunek stał się przedmiotem jego zdecydowanej 
woli. Uważał, że trzeba podążać tą drogą, którą nie idą inni, bo na niej można się 
bardziej przydać społeczeństwu. Nie był idealistą. Spodziewał się, że w swej trud-
nej, obranej posłudze obywatelskiej będzie zwalczany przez czynniki polityczne 
rosyjskie i polskich służalców wobec władz carskich. Postanowił zatem władzę 
w województwie otrzymać z rąk najwyższych, z rąk cara Mikołaja I, by móc 
postanowieniem carskim szachować rosyjskich czynowników i polskie kanalie. 
Mandat otrzymany z rąk cara dał mu siły do sprawowania ograniczonej władzy 
jedynie w ciągu pięciu lat. Ale i tak przez ten okres był jedynym wojewodą Pola-
kiem w województwach wschodnich Królestwa. W sensie inicjacji gospodarczej 
w województwie lubelskim 
i we własnym Milejowie 
dokonał niemało dobrego. 
W kościele milejowskim 
została mu wystawiona 
tablica pamiątkowa, wy-
mieniająca to, że był ofi-
cerem orderów Virtuti Mi-
litari i Legii Honorowej, 
prezesem województwa 
lubelskiego, senatorem 
i członkiem Rady Stanu 
Królestwa Polskiego. Na-
tomiast w nekrologu za-
mieszczonym w �Kuryer 
Warszawskim� podawano, 
że był odznaczony przez 
cesarza Rosji Orderem Św. 
Anny I kl. i Orderem Św. 
Stanisława I kl., przez ce-
sarza Napoleona Orderem 
Legii Honorowej, przez 
króla saskiego (księcia 
warszawskiego) � Krzyżem 
Złotym Wojskowym.

Epitafium Antoniego i Marii Rostworowskich 
w kościele parafialnym w Milejowie.
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�Kuriera Warszawskiego� 1821�1939, t. I 1821-1845, Warszawa 2001, poz. 4276; K. Woś, 
Z dziejów miejscowości w gminie Milejów, [w:] Powiat łęczycki, monografia krajobrazowa, 
Łęczna 2001, s. 192�193; Z. Sudolski, Wincenty Krasiński i jego współcześni, Warszawa 
2003, s. 179,180; K. Woś,, Antoni Meliton Rostworowski, �Zeszyty Milejowskie� 2004, nr 
2, s. 3�6; Stanisław Rostworowski, Antoni Meliton Rostworowski, �Zeszyty Milejowskie� 
2004, nr 3. s. 18�20, 2005 nr 1�2, s. 7�14; M. Florkowska, Ojciec Piotr � benedyktyn, kame-
duła, rekluz, Warszawa 2004, s. 16; Wojciech Rostworowski, �Jak wyglądał stary Milejów 
i jak się w nim kiedyś żyło�, mps w posiadaniu S. J. Rostworowskiego, znaczne fragmenty 
drukowane �Wiadomości Ziemiańskie� 2004, nr 18, s. 29�38
INNE: M. J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, internet; Epitafia w koś-
ciele OO. Kapucynów w Warszawie przy ul. Modowej i w kościele w Milejowie.

Amelia MARIANNA z JANSENÓW (Jantzenów) ROSTWOROWSKA, ur. 
w 1796 w Warszawie, córka Piotra von Jantzena h. Ryś i Amelii Marianny 
z Kettlingów, żona Antoniego

Jej rodzice mieli na Pradze własny dom. Praga wówczas jeszcze nie miała 
kościoła parafialnego i państwo Piotrowie chrzcili swoje dzieci w kościele 
parafialnym pw. św. Andrzeja przy ul. Senatorskiej. Był to późniejszy kościół 
kanoniczek, zniszczony podczas powstania warszawskiego w 1944. W 1849 
parafia została przeniesiona z ul. Senatorskiej na ul. Chłodną do kościoła pw. 
św. Andrzeja Apostoła, tam też zostały przeniesione akta parafialne. Rodzi-
na Marianny miała niewątpliwie korzenie niemieckie, choć istnieje wersja, 
że Jantzenowie wywodzili się z Kreis Stolp, to znaczy ze Słupska i jeszcze 
w XV wieku mieli polskie nazwisko Janicz h. Ryś. Wszystkie siostry Marian-
ny miały rodziców chrzestnych o nazwiskach niemieckich. Po zamordowaniu 
rodziców naturalnych wychowaniem panienek zajęli się dalsi krewni. Wszyst-
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kie panienki powychodziły za mąż. Dorota za Polańskiego, ona jako świadek 
podpisała akt fundacyjny kościoła w Milejowie. Jej osoba jest ważna dla hi-
storii Milejowa. Jej imię �Dorotka� bowiem nosił park ciągnący się pomiędzy 
dworem a skarpą nad Wieprzem. Być może, że to ona zaplanowała rozkład 
tego parku, który powstał na terenie dawnego cmentarza unickiego, a może 
zadecydowały tu inne względy. Była to osoba bardzo blisko związana z Mi-
lejowem. Jej córka Natalia wyszła za Michała Rudnickiego, który był rządcą 
w Milejowie i najbliższym współpracownikiem syna Marianny Antoniego Ig-
nacego. Uderzające podobieństwo Natsi do Antoniego Melitona, męża Marian-
ny, zdaniem prawnuczki Anny Rostworowskiej, która znała Natalię Rudnicką, 
nie było przypadkowe. Trzy inne siostry Marianny Jansen wyszły za Chy-
lińskiego, Hołowińskiego i Korwin-Piotrowskiego, a najmłodsza Małgorzata 
za Szafnagla. Prawdopodobnie ona stała się babką gen. Piotra N. Wrangla, 
walczącego z bolszewikami na Krymie. Ale także jedna z córek Szafnaglowej, 
Joanna, była trzecią żoną Aleksandra Radziwiłła z Annopola w pow. mińskim. 
W każdym razie losy członków tej rodziny nie układały się jednolicie narodo-
wościowo. Portrety sióstr Marianny były w Milejowie do 1943, kiedy zostały 
wywiezione do Warszawy, gdzie spłonęły podczas powstania. Dodać trzeba, 
że matka Jansenówny, Amelia Marianna Kettlingówna, pochodziła ze szko-
ckiej rodziny szlacheckiej, która w XVI wieku opuściła swój kraj, by chroniąc 
się przed prześladowaniami religij-
nymi, zamieszkując w tolerancyjnej 
Polsce.

Marianna Jansenówna w 1832 
poślubiła Antoniego Rostworow-
skiego. Jej prawnuczka Anna Ro-
stworowska napisała o niej: Prabab-
ka była zagorzałą patriotką i bardzo 
aktywną katoliczką. W krótkim okre-
sie współżycia z mężem miała z nim 
pięcioro dzieci, z których czworo 
zmarło. Po śmierci Antoniego utrzy-
mywała bliskie stosunki z rodziną. 
Z jej własnej rodziny najsilniej-
sze więzi łączyły ją z zamieszkałą 
w Warszawie siostrą Anną, która na-
wet na święta doroczne przyjeżdżała 
do Milejowa. Ze strony męża bliskie 
stosunki utrzymywała z Juliuszem 
Rostworowskim z Warszawy, któ-
rego Antoni Meliton uczynił praw-

Marianna z Jansenów Rostworowska 
(1796�1856) 

� ziemianka, właścicielka Milejowa
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nym opiekunem swego i jej syna Antoniego. Z Juliuszem pozostawała w stałej 
korespondencji, zwłaszcza wtedy, kiedy jej syn odbywał nauki w Warszawie 
i był pod bezpośrednią opieką swego stryja � opiekuna. Antoś niekiedy czas 
świąt spędzał w domu stryja Juliusza, szczególnie wówczas, gdy wysoki stan 
wód na Wiśle nie dozwalał na dojazd w okresie świąt do Milejowa. W jednym 
z listów Marianna pisała: Ta więc okoliczność powodują mnie, iż ośmielam się 
udać z prośbą do Jaśnie Pana Dobrodzieja, aby przez ten przeciąg czasu ra-
czył nad synem moim roztoczyć swą ojcowską opiekę i dozwolić mu te kilka dni 
w domu swoim przepędzić, za co ja nieustawicznie zobowiązana będę. Juliusz 
jej nawet radził, aby dla syna swego nabyła Mirowice, które rzekomo chciała 
sprzedać Kamila Rostworowska, wdowa po jej szwagrze Janie Nepomucenie. 
Propozycja ta jej jednak nie zadawalała, gdyż twierdziła, że Kamila uzyskała 
na mocy testamentu męża prawa dożywotnie do tych dóbr, a później i tak 
przejdą one na Rostworowskich. Ówczesna jej decyzja sprawiała, że świetnie 
prosperujące gospodarczo Mirowice zostały jednak sprzedane i bezpowrot-
nie wyszły z rąk Rostworowskich. Natomiast senatorowa u znajomego ad-
wokata Rosena Mustafa oraz innego prawnika w Warszawie szukała pomocy, 
by uczestniczyć w sukcesji po śp. Józefie z Kobylińskich Rostworowskiej, 
żonie Juliusza, która jako najstarsza córka swego bogatego ojca wojewody 
Floriana, po nim i jego żonie Annie z Rostworowskich, siostrze Antoniego 
Melitona, a więc szwagierce, pozostawiła prawa do znacznych majętności. 
Również była zainteresowana spadkiem po śp. Mikołaju Małachowskim. 
Swemu adwokatowi gotowa była przedstawić wywód genealogiczny, ukazu-
jący powiązania rodzinne Rostworowskich z Małachowskimi. Można by są-
dzić, że jej stosunki z członkami rodziny ograniczały się do sfery interesów 
spadkowych. Po części można to zrozumieć, gdyż jako osoba nie pochodząca 
w pełni �z towarzystwa� i we wszystkim najlepiej niezorientowana, za swój 
naczelny obowiązek uważała zabezpieczenie materialne losów swego jedy-
nego syna. Z drugiej strony jednak Marianna potrafiła być także hojna dla 
członków rodziny Rostworowskich, czego przykładem może być udzielenie 
poważnego kredytu Feliksowi Rostworowskiemu z Leśniowoli, który mają-
tek ten nabywał od swego stryja Mikołaja z Miropola.. Właśnie z tym bratem 
męża również miała dobre, wprost zażyłe stosunki, oparte o stale prowadzoną 
korespondencję. Wiadomo też, że Mikołaj przyjeżdżał do Milejowa i pomagał 
jej redagować niektóre pisma urzędowe, dotyczące starań o zezwolenie na bu-
dowę kościoła łacińskiego. Jej mąż, zmarły stosunkowo młodo, w wieku pięć-
dziesięciu trzech lat, osierocił syna, mającego dopiero dziesięć lat. Przypadło 
jej więc zarządzać dobrami milejowskimi i ponosić odpowiedzialność mate-
rialną za siebie i syna. Była osobą wielkiej energii. Pierwszym jej dokonaniem 
było wmurowanie w kościele OO. Kapucynów w Warszawie pięknej tabli-
cy epitafijnej poświeconej pamięci męża. Ale miała też na względzie sprawy 
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Wykres genealogiczny powiązań rodowych 
zrobiony przez Wojciecha na Wielądkach Wielądki � 1802.

Rostworowski-Monografia tom2.ind513   513Rostworowski-Monografia tom2.ind513   513 2013-03-20   15:06:512013-03-20   15:06:51



~ 514 ~

finansowe. 7 I 1844 wystąpiła do Namiestnictwa z pismem wymieniającym 
zasługi swego zmarłego małżonka. Prosiła o skierowanie tego wystąpienia do 
Komisji Emerytalnej. Rentę w wysokości 750 rbs. w imieniu cara Mikołaja 
I otrzymała z dołączonym pismem wskazującym, iż przez wzgląd na gorliwą 
służbę przeszło 17-letnią i niezachwianą wierność w czasie rokoszu dla tro-
nu okazaną renta ta wdowie i synowi Antoniemu Ignacemu Leonowi, trojga 
imion, zostaje przyznana. Decyzja o tym została wydana w Petersburgu 28 III/ 
9 IV 1844, była podpisana przez Mikołaja, cesarza i króla oraz kontrasygno-
wana przez ministra sekretarza stanu I. Turkułła.

W ciągu jedenastu lat, jakie upłynęły od śmierci Heleny Chrapowickiej, 
w obszarze decyzji władz rządowych i kościelnych żadna ze spraw dotyczą-
cych erekcji parafii łacińskiej w Milejowie nie została rozwiązana. Antoni Ro-
stworowski zobowiązał w swym testamencie żonę swoją Mariannę, a dalej 
nawet syna swego Antoniego Ignacego, do tego, by doprowadzili do właś-
ciwego celu zapis dokonany przez kasztelanową mścisławską. Tak też sena-
torowa Rostworowska stanęła przed zadaniem, którego realizacja wypełniła 
już resztę jej życia. Musiała przez trzynaście lat zwalczać wszystkie piętrzące 
się trudności na drodze do wytkniętego celu. Już 27 VII 1843 została powia-
domiona, że budowniczy krasnostawski wykonał obrys i anszlag (kosztorys). 
Wynikało z niego, że został zaplanowany kościół obszerny, przystosowany 
do funkcji parafii, ale koszt jego wzniesienia, bez zakupu dzwonów i sprzę-
tu kościelnego, wyniósłby 25 000 zł. Z tym, że kosztorys miał być jeszcze 
zatwierdzony przez budowniczego gubernialnego Radziszewskiego. Już 
20/2 IV/V 1843 przez Trybunał Cywilny Guberni Lubelskiej został publicz-
nie ogłoszony testament śp. Antoniego Rostworowskiego, który czynił Marię 
właścicielką dóbr milejowskich oraz przypominał oba zapisy uczynione przez 
kasztanową Chrapowicką, a jednocześnie na cel budowy kościoła łacińskiego 
przeznaczał dodatkową kwotę 10 600 zł, którą należałoby odebrać od Adama 
Węglińskiego. Można było zakładać, że suma 12 000 zł, przeznaczona przez 
Chrapowicką, wskutek przyrostu procentów, wynosiłaby teraz 18 000 zł, je-
śli naturalnie rząd zechciałby wypłacić od tej kwoty procenty. Chrapowicka 
swój zapis zabezpieczyła na hipotece majątku Adama księcia Czartoryskiego, 
zwanego Celejów, leżącego w guberni lubelskiej. Ale majątek ten po powsta-
niu listopadowym został przejęty na skarb publiczny i przekazany Towarzy-
stwu Kredytowemu Ziemskiemu. Tak więc teraz wypłata zapisu fundacyjnego 
i procentów zależała od zgody Rządu. W relacji do dokonanego kosztorysu 
windykacja pożyczki udzielonej przez senatora Rostworowskiego Węgliń-
skiemu w 1841 dla budowy kościoła była teraz czymś koniecznym. Tymcza-
sem Wydział Administracyjny Rządu Gubernialnego pismem z 20 I 1845 pytał 
senatorową, czy Węgliński, którego majątki są zadłużone, wypłaci przepisaną 
testamentem sumę. Rostworowska, aby mogła stać się kolatorką kościoła pa-
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rafialnego w Milejowie i występować w sprawach dotyczących jego budowy, 
musiała opłacić stempel, którego opłata była różna, zależnie od tego jakich 
kwot dotyczyła działalność kolatorska. Teraz nie było wiadomo, czy suma 10 
600 zł zostanie na cel budowy wpłacona, czy też nie?

Jednak wiosną 1845 Maria Rostworowska ów stempel opłaciła i stała się 
dla władz partnerem w sprawie budowy kościoła łacińskiego. Jako, że była 
nowym dziedzicem dóbr milejowskich, władze rządowe ponownie zwróci-
ły się do niej z żądaniem przedstawienia własnej deklaracji � jak ona widzi 
realizację planu budowy kościoła. Z datą 18 IV 1845 sporządziła protokół 
deklaracyjny, w którym przedstawiła znane już z deklaracji męża postulaty: 
wypłacenia jej z dóbr Celejowa z procentami kwoty 12 000 zł, wypłacenia 
26 000 zł z procentami na utrzymanie księdza, które ona ubezpieczy na do-
brach milejowskich na cztery procent, wyegzekwowanie przez Rząd do jej 
rąk wypłaty od Adama Węglińskiego sumy 10 600 zł. Ona natomiast opłacać 
będzie corocznie na Seminarium Chełmskie rytu greckiego kwotę 54,19 zł, 
pozostała cześć wpływającej z procentów sumy 300 zł przejdzie na utrzy-
manie organisty. Senatorowa podtrzymała wszystkie zgłoszone przez męża 
daniny cegły, wapna, drzewa, gruntów na cele parafialne oraz obiecaną bu-
dowę mieszkań dla proboszcza i organisty. Jednocześnie wyraziła wolę prze-
niesienia dziesięciny w kwocie 170 zł z parafii w Łańcuchowie do Milejowa, 
przyłączenia czterech wsi i przejęcia ich iura stole. Ponadto zachowania pra-
wa prezencji kandydatów na proboszczów dla właścicieli dóbr milejowskich 
oraz wykluczenia wszelkich kalkulacji (kontroli rządowych) sposobu wyko-
rzystania zapisów fundacyjnych na rzecz kościoła. Stanowisko jej było złożo-
ne, w ważnych sprawach żądała przychylnych dla siebie decyzji rządowych, 
w innych stawiała postulaty. Dnia 5 V 1845 na zapytanie Rządu Gubernial-
nego odpowiedziała, że utraty zapisów uczynionych w testamentach Heleny 
Chrapowickiej i Antoniego Rostworowskiego na budowę kościoła nie jest 
w stanie pokryć z własnych funduszy i oczekuje realizacji testamentów. Jed-
nocześnie udała się do Lublina i tam w konsystorzu przeprowadziła rozmo-
wę z prałatem (biskupstwo lubelskie było wówczas nieobsadzone) w sprawie 
erygowania w Milejowie parafii rzymskokatolickiej. Uzyskała zapewnienie, 
że jak koleją władz właściwych i do zaopiniowania JW. X. Prałata [sprawa] 
nadejdzie, wówczas ze strony swej żadnych przeszkód czynić mi nie dozwoli.

Wszystkie te rozmowy nie miały jednak żadnej mocy, skoro Maria Ro-
stworowska nie miała dostępu do trzech przynależnych jej legatów. Dlatego 
też 10 VII 1845 wystąpiła do Prokuratorii Królestwa Polskiego, przedłożyła 
odpis testamentu męża i zażądała wyegzekwowania od Adama Węglińskie-
go kwoty 10 600 zł z procentami od 26 VIII 1841, jako długu ciążącego na 
jego wszystkich dobrach, choć zahipotekowanego na majątku Czekarzewice 
w guberni sandomierskiej. Dalej żądała przekazania jej legatu 26 000 zł, któ-
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ry już od czterech lat zdjęty był z dóbr Celejowa i znajdował się w banku, 
oraz drugiego legatu 12 000 zł, pozostającego w na dobrach celejowskich, 
wraz z procentami od daty śmierci kasztelanowej, to jest od 8 VII 1832. In-
formowała też, że jeśli jej nie zostaną przyznane procenty od legatów Chra-
powickiej, to będą musiały być one wypłacone żonie i dzieciom zmarłego 
już jej szwagra Stanisława Rostworowskiego, który według testamentu był 
głównym spadkobiercą kasztelanowej. 

Władze jednak nie zareagowały tak, jakby tego oczekiwała senatorowa. 
Do naczelnika powiatu krasnostawskiego zostało skierowane poufne pismo, 
w którym informowano go, że jest mało prawdopodobne, aby właścicielka 
dóbr Milejowa należną jej kwotę wyegzekwowała od Węglińskiego z uwagi 
na aktualny stan jego majątków. Ponieważ Rostworowska oświadczyła, że 
z własnych środków nie pokryje utraty legatu, więc też obrys kościoła należy 
dostosować do pewnych funduszy i anszlag winien nie przekraczać 18 000 zł. 
Ponadto Rostworowska chce dołączyć do Milejowa wsie należące do innych 
parafii, do czego może nie dojść. Zatem kościół mógłby być daleko mniejszy 
� napisano. Tym więcej, że wypłata procentów nie jest pewna i właściwie 
senatorowa, dysponując kwotą 12 000 zł, musiałaby ze swoich środków do-
łożyć jeszcze co najmniej 5 000 zł. Równocześnie odgrzewano sprawę spłaty 
własności cerkiewnej w Milejowie. Wydział Administracyjny Rządu Guber-
nialnego domagał się od naczelnika krasnostawskiego ponownego przesłania 
tabeli rocznych dochodów parafii unickiej w Milejowie. Wójt gminy jednak 
wyjaśnił, iż innej tabeli, niż ta, jaka była zrobiona w 1841, w aktach po pro-
stu nie ma, tak jak i nie ma starszych wyliczeń. Sprawa ta jednak hamowała 
dalsze postępowanie władz rządowych. Ostatecznie Wydział Administra-
cyjny z datą 20 III/1 VI 1847 wygotował do Marii Rostworowskiej pismo, 
w którym było podane, że duchowieństwo grecko-unickie nie może być pod 
żadnym pretekstem wyzbyte własności swoich bez wynagrodzenia za takowe 
oraz pozbawienia praw sobie służących. Senatorowa zatem znalazła się na 
grząskim gruncie konfliktu religijnego, w którym nieoficjalnie stronę unicką 
reprezentował Rząd Gubernialny, optujący już za prawosławiem. By wzmoc-
nić stanowisko Rządu, 2 VII 1847 wygotowane zostało do Marii Rostwo-
rowskiej pismo ks. A. Hryniewieckiego, występującego w imieniu biskupa 
chełmskiego, który pisał, że nie może wyrazić żadnej opinii, póki nie otrzyma 
od właścicielki dóbr milejowskich deklaracji co do wynagrodzenia fundu-
szu plebana milejowskiego. Następstwem tych wystąpień było to, że dopiero 
w październiku 1849. Zabunowski, budowniczy krasnostawski, przeprowa-
dził wycenę poszczególnych budynków cerkiewnych (cerkwi, domu plebana, 
stodoły, obory i spichlerza ze stajnią), łącznie na 33, 72 rbs plus 6,60 rbs za 
dokonaną pracę, co razem wynosiło do zapłaty 40,32 rbs. W międzyczasie 
fronton opuszczonej cerkwi zawalił się podczas burzy. 
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Z datą 26 V/ 7 VI 1848 został wydany ukaz Najjaśniejszego Pana, to jest 
cara Mikołaja I, który w zupełnie nowy sposób określał powinności wieś-
niaków wobec dworu, rozróżniając tzw. darmochy i najmy. Do darmowych 
usług zaliczane zostały 1) nizanie wszelkiego włókna, 2) wyrabianie krup, 
3) sadzenie i podlewanie kapusty, 4) podsuszanie zboża, 5) mycie owiec, 6) 
czyszczenie sadzy w budynkach dworskich, 6) strzeżenie budynków nocą 
przez czterech ludzi. Inne prace miały być nadal wykonywane w wymiarze 
trzech tygodni w roku, lecz za opłatą: przyjście z kosa 10 kop., z siekierą 6 
kop., do grabienia 3 kop., do kopania kartofli 3 kop., do strzyżenia owiec pół 
kopiejki. Chłopi mieli opłacać na kościół parafialny 15 rbs 30 kop. Ciążył na 
nich obowiązek reparacji kościoła, gdy potrzeba tego zajdzie, mieli opłacać 
szkołę elementarną, odbywać staże policyjne, dawać szarwark na budowę 
drogi. Tak też senatorowej przyszło prowadzić spadkowe majętności w za-
czynających się warunkach wymiany pieniężnej pomiędzy wsią a dworem, 
czyli u zarania stosunków kapitalistycznych w gospodarce rolnej. Otóż właś-
nie, w cztery lata po śmierci męża, być może, że za namową ludzi zwalcza-
jących senatorową, 12 VIII 1847 dwaj włościanie wnieśli skargę obwinia-
jącą dwór milejowski o stosowanie wobec chłopów przymusu niezgodnego 
z nowym prawem. Postawiono zarzut, że dwór domaga się, aby cztery razy 
dziennie zwozić drzewo, co jest dla koni nadmiernym obciążeniem. Domaga 
się też, aby dwa razy dziennie jeździć do miasta. Generalnie chłopi mówili, 
że miała być zniesiona darmocha, a dwór chce, aby cztery razy w tygodniu 
przyjechać do służby ze sprzężajem i cztery razy przyjść pieszo do roboty. 
Poza tym dwór miał płacić za pracę kobiecą 40 gr lub złotego, a nie płaci. 
Włościanie mówili też, że dziedzic Rostworowski, gdy w 1826 przeniósł ich 
siedziby i pola w inne miejsca, to osadził ich na błotach, tak że dopiero w tym 
roku mają pierwsze plony. Ponadto nie mają w ogóle miejsca na wypas bydła. 
Zarzuty te zostały spisane w kancelarii wójta Gminy Milejów. Zwołał on całą 
gromadę chłopów, którzy pretensje dwóch włościan potwierdzili. Wówczas 
do Milejowa przybył delegat Gubernatorstwa Cywilnego Drzewiecki jako 
przedstawiciel Naczelnika Powiatu Krasnystaw. Wezwał on dziedziczkę do 
złożenia oświadczenia w sprawie stawianych dworowi zarzutów. Maria Ro-
stworowska oświadczyła, że przez cztery dni ma prawo wzywać włościan 
ze sprzężajem do zwożenia zboża i to jej prawo, jako nie zniesione, dele-
gat potwierdził. Co do zwózki drzewa to twierdziła, że odległość, jaką mają 
przejechać wozy, wynosi pół mili i obrócenie czterokrotne nie zajmuje dużo 
czasu. Zwózka drzewa z lasu występuje tylko w zimie, a przywożone jest 
także drzewo służące do remontu domów chłopskich. Ponadto, od czasu gdy 
dwór nie ma gorzelni, zwozi się znacznie mniej drzewa. Jazda do miasta � to 
też tylko jedna mila drogi, a prawo mówi, że można furmanki chłopskie wy-
syłać na trasę do trzech mil. Jeśli chodzi o przesiedlenia, to mąż chciał, aby 
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każdy włościanin miał dom, dwunastomorgowe pole, ogród i łąkę. Mogło 
się trafić gdzieś błoto, ale generalnie chodziło o lepsze warunki dla chłopów. 
A wypasać mogą też na wygonach między swoimi polami i to jest dla nich 
dobre, bo nie muszą pilnować inwentarza. Rostworowska stwierdzała też, 
że nad włościanami sprawuje opiekę i miała z ich strony zapewnione posłu-
szeństwo. Naturalnie, że występują pomiędzy nimi i oficjalistami sprzeczki, 
szczególnie od czasu ogłoszenia im Ukazu Najjaśniejszego Pana o zniesieniu 
darmowych i przymusowych najmów. Ukaz ten starają się zawsze na swoją 
stronę tłumaczyć i bronią się przed wszystkim przewidzianymi przez prawo 
usługami, które nazywają darmochą. Ten dość dobrze skonstruowany wywód 
został własnoręcznie podpisany przez Marię Rostworowską. Przybyły dele-
gat sprawdził jej oświadczenia, między innymi wysyłając do lasu po drze-
wo jedną furę dworską wołową i dwie fury włościańskie. Stwierdził, że fura 
dworska od 6 rano do w pół do 12 obróciła dwa razy, a fury chłopskie wró-
ciły o pierwszej. Oglądał też domy i parcele chłopskie ciągnące się wzdłuż 
drogi do Jaszczowa, stwierdził dobry stan budynków, wydzielenie ziemi pod 
ogrody i naprzeciw domów dla łąk położonych na dobrym nadwieprzańskim 
wzniesieniu. W stodołach jedenastu przeniesionych tytułem komasacji wło-
ścian były oziminy ze zbiorów tegorocznych w ilości niemniejszej niż u in-
nych chłopów. Drzewicki stwierdził też, że między polami są wygony i błota, 
ale można je wypasać inwentarzem, co dla włościan jest pożyteczne. Tak, iż 
ogólnie oświadczenia dziedziczki okazały się prawdziwe. Podpisano proto-
kół, który dla Marii Rostworowskiej był korzystny. Był to czas poprzedzający 
jeszcze powstanie styczniowe. Prawdopodobnie po 1863 Rostworowska nie 
uzyskałaby już protokółu tak jednostronnie potwierdzającego jej argumen-
ty. Całość zdarzenia jest o tyle symptomatyczna, iż odbyło się ono w okre-
sie międzypowstaniowym i wskazuje, że Marii z Jansenów Rostworowskiej 
przyszło zarządzać majątkiem w okresie, kiedy ludność wiejska stawała się 
już nie tylko wykonawcą pańszczyzny, ale także partnerem dworu. Co wię-
cej, jej dążenia emancypacyjne znajdowały oparcie w nastawieniu władz ad-
ministracyjnych. 

Jednym z przykrych aspektów życia Marii po owdowieniu był ciągnący 
aż do 27 I 1854 proces sądowy z powództwa Anny z Hrabanowiczów Ga-
lewskiej, żony Stanisława, w którym Marianna z Jansenów Rostworowska 
była główną oskarżoną. Sprawa dotyczyła tego, że córka nieżyjącego już ks. 
Bazylego Hrabanowicza, parocha w Milejowie, domagała się zwrotu.7000 
rbs, które jej ojciec bez rewersu według jej oskarżenia złożył w ręce śp. An-
toniego Rostworowskiego. Galewska była osobą, która 24 X 1829, wskutek 
konfliktów rodzinnych, podpaliła cerkiew, zabudowania swego ojca plebana 
oraz dodatkowo czterech sąsiednich gospodarzy. Za swój czyn haniebny zo-
stała skazana na dwadzieścia lat więzienia warownego. Jednakże została, ze 

Rostworowski-Monografia tom2.ind518   518Rostworowski-Monografia tom2.ind518   518 2013-03-20   15:06:522013-03-20   15:06:52



~ 519~

względu na konieczność opieki nad dziećmi, zwolniona i przebywała pod 
dozorem policyjnym w Milejowie. Najprawdopodobniej wpadł w jej ręce list 
ojca, ks. Bazylego, który w 1828 wystąpił do kasztelanowej Chrapowickiej 
z pismem o wypłacenie mu 7000 zł, w tym 6000 zł zwrotu kosztu odbudowy 
spalonej jeszcze za czasów jego ojca Daniela po raz pierwszy cerkwi oraz 
1000 zł za srebrną sukienkę zrobioną na znajdujący się w cerkwi obraz Matki 
Boskiej. Wówczas Komisja Świecko-Duchowna przysłana przez władze wo-
jewódzkie roszczenia te jako bezpodstawne odrzuciła. 

Mariannie Rostworowskiej zapewne dawne wystąpienie ks. Hrabanowi-
cza i odrzucenie jego żądań przez Komisję nie było znane, więc obronę swą 
opierała na oczywistym fakcie, iż ksiądz, mający czysty roczny dochód 54,19 
zł, nie mógł mieć oszczędności wynoszących 7000 zł, które by złożył jej mę-
żowi. Była to jednak obrona oparta o pewną hipotezę, a Galińska mogła mieć 
w swoich żądaniach ukryte poparcie władz. Jako swego świadka przedstawiła 
wójta gminy Milejów, który poświadczył, że wie, iż ks. Hrabanowicz prze-
kazał hr. Rostworowskiemu depozyt w kwocie 1000 rbs. dla córki będącej 
w więzieniu. Przewód sądowy wykazał, że po czterdziestu latach pracy w Mi-
lejowie ks. Bazyli utrącił słuch i biskup chełmski miał go na liście emerytów. 
Utrzymywał się tylko przy wsparciu materialnym swego kolatora, a pożar 
z dnia 24 X 1829 zniszczył jego mienie. 6000 rbs to mogła być jedynie kwota 
fundacji kasztelanowej Chrapowickiej, z której procenta w wysokości 300 zł 
miały być corocznie wypłacane przez kolatora za życia ks. Hrabanowiczowi, 
byłemu parochowi milejowskiemu. W rzeczonej sprawie było kilka rozpraw. 
W wyroku z 2 IX 1850, z uwagi na to, że powódka nie była zdolna przedsta-
wić jakichkolwiek dokumentów, sąd stanął na stanowisku, że Antoni Rostwo-
rowski długu tego wobec ks. Hrabanowicza nie miał. Gdy jednak powódka 
złożyła apelację, sąd na podstawie oświadczenia wójta przyznał Annie Galiń-
skiej zwrot od Rostworowskiej kwoty 1000 rbs. Co do 6000 rbs. Marianna 
Rostworowska miała przysiąc, że jest jej wiadomo, iż mąż jej od ks. Hraba-
nowicza owych pieniędzy nie przyjął. Termin złożenia przysięgi wyznaczo-
no na dzień 27 I/8 II 1851. Jak się odbyły dalsze rozprawy, których koniec 
wypadł dopiero w styczniu 1854, tego dokładnie nie wiemy. W każdym razie 
Maria Rostworowska owych 6000 zł Annie Galińskiej nie wypłaciła.

Gdy zaś chodzi o budowę kościoła, to właścicielka dóbr milejowskich 
nadal jeszcze w 1850 nie otrzymała ufundowanych na ten cel legatów. Nato-
miast Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych pismem z 20/1 
V/VI 1850 reasumując stan sprawy, poinformowała ją, że za majątek cer-
kiewny w Milejowie należność wynosi 750 rbs, a biskup chełmski, oceniając 
brak wiernych i brak funduszów na remont zabudowań, zgodził się przenieść 
fundusz cerkiewny do parafii Dratowo i wyraził zgodę na likwidację parafii 
greckounickiej w Milejowie. W tym też roku w lipcu Prześwietny Konsystorz 
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Generalny (rzymskokatolicki) zniósł się z proboszczami: Janem Skolimow-
skim z Łańcuchowa, Janem Doboszyńskim z Mełgwi i Janem Kowalewskim 
z Biskupic, którzy podali ilu parafian mają, a ilu by utracili po cesjach na 
rzecz parafii w Milejowie. Otóż Łańcuchów, mający 1200 dusz, po odejściu 
Milejowa straciłby 750 parafian, Mełgiew po odłączeniu Starościc straciłaby 
153 parafian, a Biskupice po utracie Jaszczowa, Białki i Wólki Białeckiej 
straciłyby 570 parafian, natomiast parafia milejowska po przyłączeniu tych 
wsi liczyłaby 1473 dusze. Ocena ta prowadziła do wniosku, że nastąpiłoby 
nadmierne zubożenie sąsiednich parafii i lepiej by było, gdyby Milejów stał 
się filialnym kościołem Łańcuchowa.

Ostatecznie nadszedł jednak czas pewnych rozwiązań. Z pisma skierowa-
nego 16 XII 1852 r. przez Marię Rostworowską do biskupa nominata diecezji 
lubelskiej Wincentego Pieńkowskiego dowiadujemy się, że sprawa została 
przedstawiona Jego Książęcej Mości Namiestnikowi Królestwa, który wy-
raził zgodę na likwidację parafii greckounickiej i ustanowienie w Milejowie 
parafii rzymskokatolickiej oraz na przeniesienie funduszu dotychczasowej 
parafii do parafii w Dratowie. Maria Rostworowska została o tym powiado-
miona pismem naczelnika powiatu krasnostawskiego imieniem Najjaśniej-
szego Mikołaja I Cesarza Wszechrosji i Króla Polskiego. Została też upoważ-
niona przez Radę Administracyjną do dokonania wpłaty do Banku Polskiego 
kwoty 750 rb tytułem wynagrodzenia funduszu cerkiewnego. Może trochę 
przez złośliwość któryś z radców Gubernatorstwa Cywilnego Lubelskiego 
zwrócił się do senatorowej, która przecież sama miała dźwigać budowę no-
wego kościoła, z propozycją, aby dołożyła się do funduszu rekonstrukcji za-
bytkowego kościoła OO. Dominikanów w Lublinie.

Gdy już nadeszło zezwolenie cara Maria Rostworowska winna była zło-
żyć obszerną deklarację własnych poczynań, którą zaczęła słowami: Nie dla 
widoków światowych, nie dla próżnej chwały, nie w tym celu bym szukała 
jakowych zysków, a tym samym pomnożenia majątku mojego, jedynie dla 
chwały Boga, Jezusa Chrystusa, zbawcy mojego, dla uczczenia Przeczystej 
Dziewicy Matki Jego Maryi i uwielbienia Świętych z Bogiem królujących, 
wypełniam ostatnią wolę tak śp. ukochanego męża mojego, jak też i swą włas-
ną wystawienia Kościoła Parafialnego w mojej własnej wsi Milejów zwanej. 
W tym celu wyznaczyłam miejsce najdogodniejsze na wzniesienie Świątyni 
� sam kościół murowany całkiem, według planu i anszlagów przez Rząd mi 
wskazanych, wystawić własnym kosztem, z pomocą funduszów na ten cel 
przeznaczonych, a z Banku Polskiego podnieść się mających, obowiązuję się, 
iż tenże w inwentarz dla Służby Bożej dla obrzędów religijnych potrzebny, 
zaopatrzyć i uposażyć moją będzie rzeczą. Cmentarz koło kościoła w potrzeb-
nych wymiarach wyznaczony i stosownie do świętości miejsca ogrodzić drze-
wem takim i przyozdobić wszelkimi plantami nie zaniedbam, tak aby miejsce, 
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gdzie sobie Bóg na pożytek Swój obrał, stało się zarazem bodźcem dla Śmier-
telników dla Jego chwały.

Ten piękny tekst znakomicie charakteryzuje głębię osobowości Marii 
Rostworowskiej, jej wiarę i oddanie sprawie wzniesienia świątyni Bogu słu-
żącej. Była ona osobą głęboko wierzącą i praktykującą, co potwierdza m.in. 
jej wystąpienie do proboszcza łańcuchowskiego ks. Jana Skolimowskiego 
z prośbą o okresową dyspensę od postu. Przytoczony dokument ukazuje tak-
że restrykcyjność działań instytucji Rządu, który nie zgodził się jeszcze na 
podjecie z banku legatów przeznaczonych na budowę kościoła. Wspomniane 
wyznanie Rostworowskiej musiało być napisane przed 8 III 1853, bowiem 
znane jest z tej daty pismo dziekana krasnostawskiego ks. Karola Boniew-
skiego, podające, że w Milejowie stoi już kościół wymurowany podług załą-
czonego planu, opasany murem, z ołtarzem i kostnicą. Można więc stwierdzić, 
że mimo nie dającej się wykorzystać ofiarności Heleny Chrapowickiej i nie 
dającego się windykować zapisu męża, Maria Rostworowska kościół rytu 
rzymskiego w Milejowie wzniosła własnymi siłami i z własnych funduszy.

W swoim oświadczeniu nadal domaga się sprawiedliwości, pisząc, że 
ofiarowane na cel utrzymania księdza 26 000 zł po otrzymaniu zabezpieczy 
hipotecznie na swych dobrach i corocznie, jako pięcioprocentowy dochód, 
będzie duchownemu wypłacać 1300 zł czyli 195 rb. Nie tytułuje go probosz-
czem, lecz księdzem komendarzem, widać licząc się z tym, że w Milejowie 
będzie jedynie kościół filialny. Co do ziemi, podtrzymuje myśl Chrapowi-
ckiej, że nie chce duchownego obciążać uprawą ziemi, ale dla jego potrzeby 
codziennej i zabawy niewinnej, na ogród morgów dwa miary nowopolskiej 
wyznaczam oraz łąkę za Wieprzem daję. Na utrzymanie sług kościelnych 
chce przeznaczyć procenta od legatów: dla organisty 22 rb i dwieście prętów 
ogrodu, dla sługi kościelnego, który ma być też stróżem nocnym, 12 rb i sto 
prętów ogrodu, z tym, że zastrzega sobie, aby sługa ten był zawsze wybierany 
spośród mieszkańców Milejowa i żeby na starość, w nagrodę za nienaganne 
obyczaje, miał zabezpieczony przytułek przy jej kościele. Wreszcie na świat-
ło, wino, kadzidło, szaty liturgiczne przeznacza 7,50 rb. W tych rozporządze-
niach widać typowo kobiecą dbałość o zabezpieczenie wszelkich, nawet drob-
nych potrzeb kościelnych, m.in.. pisze: Ogrodzenie cmentarza około kościoła 
uczynić z drzewa tartego, zabezpieczenie zaś ogrodów tak plebana, jak sług 
kościelnych, od szkody płotem chruścianym na teraz zabezpieczyć postanowi-
łam. I dodaje: Ponieważ nasza owczarnia nie tylko dla żywych ma być jedyną 
ucieczką, ale dla zmarłych parafian wiecznym przytułkiem, obmyśliłam miej-
sce stosowne na pogrzebanie ciał zmarłych i to w obszerności morga jednego, 
w przepisanej dla zabudowań mieszkalnych odległości, na cmentarz grzebal-
ny przeznaczam. Księdzu przydziela nawet konia, gdyż na każde wezwanie 
do każdego chorego bez żadnych wymówek pośpieszyć winien. Z zapisów jej 
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oświadczenia wyraźnie widać, że jest ona nie tylko fundatorką, ale i kola-
torką, która księdzu, organiście i kościelnemu stawia określone wymagania. 
Wreszcie pisze, że Przy pomocy Bożej (a więc już nie fundatorów) wystawić 
zamierzam trzy ołtarze, stosownie do ilości tychże bieliznę i aparaty kościel-
ne zastosować zamyślam. I tu następuje bardzo długi wywód: puszek pięć, 
mszałów trzy, obrusów na ołtarz dwanaście, ornatów z różnym rytem dziesięć 
i wiele innych. Przy okazji warto zacytować zdanie jej prawnuka, ostatniego 
właściciela Milejowa, Stanisława Kostki Rostworowskiego: Wszystko co po 
niej zostało, np. ornaty z pradziadowskich mundurów w tamtejszym koście-
le parafialnym, odznacza się wykwintnym artyzmem i smakiem nieporówna-
nym. Maria Rostworowska swój wywód kończy oświadczeniem: Żądam, aby 
ten kościół na zawsze pozostał pod opieką i wezwaniem Najświętszej Panny 
Boga Rodzicy Maryi Wniebowziętej, której uroczystość w dniu 15 sierpnia 
przypada. Ius collatoris, [tzn. prawo prezencji władzy duchownej kapłana] 
wszystkim następnym moim dziedzicom Milejowa na wieczne czasy zacho-
wuję. Na koniec pisze: Jedynie miłość Boga i Bliźniego powodowały tak ser-
cem śp. męża mojego, jak też i moim, do wniesienia Świątyni Pańskiej we 
wsi naszej dziedzicznej Milejowie.(...) zbliża się ta szczęśliwa chwila, gdy 

mieszkańcy wsi Milejowa 
w swych zagrodach usłyszą 
głos pasterza, a ich dzieci 
otrzymywać będą pokarm 
nauki chrześcijańskiej z ust 
swego Ojca Duchownego. 
Z tego względu życzeniem 
moim jest, aby wszyscy 
mieszkańcy wsi Milejowa, 
Antoniowa, Marynina, któ-
rych liczba dusz około 800 
wynosi, do tej nowej ow-
czarni należeli. Ale wspo-
mina też o Jaszczowie i Sta-
rościcach, dając wspaniały 
wywód prawno-teologicz-
ny, przypominając władzy 
duchownej postanowienia 
soborów laterańskiego i try-
denckiego, że gdzie potrze-
by Kościoła przemawiają, 
tam biskup, wbrew przeci-
wieństwom osób trzecich, 

Kościół pod wezw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie, 
wzniesiony trudem Marianny 
z Jansenów Rostworowskiej.
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(ma tu na myśli proboszczów sąsiednich i władze) zarządzać może swoimi 
owieczkami. Choć są to może słowa przykre dla konsekrowanego co dopiero 
w 1853 biskupa lubelskiego ks. Wincentego à Paulo Pieńkowskiego, to jed-
nak jako wierna wyznawczyni Kościoła oświadczenie swe kończy wyrazami 
uznania dla Jaśnie Oświeconego Księdza Biskupa. Może wierzyła, że biskup 
Pieńkowski jeszcze wspomniane wsie do parafii milejowskiej przyłączy.

Stało się jednak inaczej. Pismem z dnia 6 VII 1853 Rząd Gubernialny 
Lubelski, za podpisem radcy gubernialnego Kałużyńskiego, zezwolił na usta-
nowienie kościoła filialnego parafii łańcuchowskiej w Milejowie. Teraz do-
magano się od senatorowej ubezpieczenia hipotecznego legatów. Naczelnik 
powiatu krasnostawskiego, powołując się na świadka przywołanego w postaci 
Konsystorza Generalnego Diecezji Lubelskiej, powiadomił władze guberni, 
iż takie zabezpieczenie hipoteczne dokonane zostało 19/29 V 1855. Pokona-
na, choć nie całkiem, senatorowa Rostworowska już wcześniej, 29 XI 1854, 
zwróciła się do biskupa diecezji lubelskiej o zgodę na poświęcenie kamienia 
węgielnego nowego kościoła filialnego obrządku łacińskiego w Milejowie 
przez proboszcza parafii łańcuchowskiej. Jeśli chodzi o strukturę kościelną, 
zwycięstwo odnieśli proboszczowie sąsiedzi. Biskup Pieńkowski i Przeświet-
ny Konsystorz Generalny nie ustanowili parafii milejowskiej.

Zabezpieczenie hipoteczne legatów formalnie otwiera czas, w którym 
od daty 21 IV 1855 senatorowa była upoważniona do rozpoczęcia budowy 
kościoła. Oświadczenie ks. Karola Bonieckiego z 1853 jednak wskazuje, że 
kościół już wówczas stał w stanie surowym, a zatem Maria Rostworowska, 
co prawda pod kontrolą budowlanego z Krasnegostawu Konstantego Hendi-
gera, wznosiła go, nie mając jeszcze zezwolenia władzy rządowej. Hendiger 
zaangażował sporą grupę rzemieślników, którzy stosownie do swoich fachów 
wykonywali różne prace. Wśród nich nie brakło rzemieślników o nazwiskach 
niemieckich, jak np. bracia Ferdynand i Ludwik Ludwigowie, którzy wy-
konywali prace murarskie. Ale byli też mistrzowie o nazwiskach polskich, 
jak Jan Radziszewski, który wykonywał prace stolarskie, czy Anicety Choło-
dowski powołany do prac snycerskich. Pracami blacharskimi trudnił się sta-
rozakonny Szloma Giewertz. Obrazy do trzech ołtarzy wymalował profesor 
gimnazjum lubelskiego Ignacy Urbański. Organy sprowadzono z Warszawy 
pod nadzorem organomistrza Mateusza Mielczarskiego. Dzwony odlane zo-
stały w Fabryce Petersilego w Warszawie. Wszystkie te prace dokonywane 
były pod okiem Marii Rostworowskiej. 

Tymczasem zezwolenie na budowę w pełni zatwierdzone nie było, skoro 
jeszcze 13 II 1856 pisała ona, że oczekując spełnienia tak chlubnego zamia-
ru, mającego na celu jedynie dobro włościan, nie szczędzi własnych fundu-
szy i wydatków, jakie budowa kościoła łacińskiego za sobą pociągnąć może. 
W tym właśnie celu, spodziewając się rychłego zezwolenia Komisji Rządowej, 
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przysposobiła już znaczne zapasy materiałów malarskich i ciesielskich, które 
przez długi czas wystawione na zmiany powietrza, mogą ulec zepsuciu. Właś-
nie to zdanie wskazuje na to, że zezwolenia nie posiadała, a budowę prowa-
dziła, zasypując władze oświadczeniami swego przekonania, że ich decyzje 
mogą być tylko przychylne dla jej dążeń. Rozumiem � pisała � że Opiekuńczy 
Rząd żadnych dalszych utrudnień czynić mi nie dozwoli. Czy tak było trudno 
dziś dociec, można wątpić. W każdym razie konsekwentnie zbliżała się do 
wytkniętego sobie celu. Co więcej, już planowała budowę dworu w Milejo-
wie, opracowała plan budowy, którego jej syn nie zrealizował. Uwieńczenia 
swoich wysiłków nie doczekała, bowiem niespodzianie zaatakowana epide-
mią cholery zmarła 20 III 1856, pochowana została na cmentarzu w Łańcu-
chowie. Bóg widać uznał, że Marianna z Jansenów Rostworowska powierzo-
ne sobie zadanie spełniła.

Naczelny cel jej życia kontynuował dwudziestotrzyletni w chwili jej 
śmierci syn Antoni Ignacy, również odznaczający się głęboką formacją reli-
gijną. Akt fundacyjny kościoła w Milejowie został spisany 22 VI 1856, w trzy 
miesiące po śmierci senatorowej. Kanoniczne ustanowienie kościoła filial-
nego nastąpiło w 1858. Wówczas, z datą 23/4 II 1859 nowy kolator, Antoni 
Ignacy Rostworowski, notarialnie uposażył plebana i sługi kościelne, on też 
pobudował dla nich budynki mieszkalne i gospodarcze. Z tych też względów 
w tradycji rodzinnej był nazywany budowniczym kościoła w Milejowie, co 
jednak nie odpowiada prawdzie. Mało tego, zapisy dokonane w księgach pa-
rafialnych w Milejowie wyraźnie stwierdzają nieprawdę. Po powołaniu się na 
legaty Heleny z Suffczyńskich Chrapowickiej mowa jest o tym, że Antoni hr. 
Rostworowski, dziedzic dóbr Milejowa, na cel kościoła przeznaczył Rs 1590 
z dodaniem materiału drzewnego i kamiennego. Dowodów na wymienioną 
kwotę w dostępnych nam dokumentach nie znaleźliśmy, ale po przeliczenie 
kwoty, jaka miała być odebrana od Węglińskiego, o takim zapisie ostatecznie 
może być mowa. Natomiast bulwersująca jest treść następnego zdania zapisu: 
Wolę testatora wykonał syn jego Antoni hr. Rostworowski, ojciec obecnego 
dziedzica w Milejowie: wybudował obecny kościół w r. 1858 i zaopatrzył go 
we wszystkie potrzeby. Całkowite pominiecie roli Marianny z Jansenów wy-
nikało stąd, że potomkowie Rostworowscy nie chlubili się jej dziełem, mając 
na uwadze to, iż była osobą, której pochodzenie szlacheckie jeszcze wtedy 
nie było udowodnione. Niezależność wykazał jednak archiwista rodziny 
S.M. Rostworowski, który pisząc o legacie � zapisie Chrapowickiej, zamieś-
cił takie oto zdanie: Ostatecznie pozwolenie na budowę kościoła w Milejowie 
uzyskano i Maria z Jansenów Antoniowa Rostworowska (wdowa) legat wyko-
nała. Natomiast bezspornie wola Marianny Rostworowskiej została uszano-
wana w pełni w tym, że kościół w Milejowie, tak jak chciała Maria, otrzymał 
wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Został konsekrowany 2 
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X 1859 przez biskupa Walentego Baranowskiego, sufragana lubelskiego. Po 
czterdziestu jeden latach prowadzona walka uwieńczona została sukcesem. 
W akcie określającym przebieg budowy Maria Rostworowska wymieniana 
jest jako fundatorka. Niewątpliwie to ona, Marianna z Jansenów Rostworow-
ska, nie działając ani w Królestwie Polskim czasu przedpowstaniowego jak 
Adam Suffczyński, ani nie będąc wysokim urzędnikiem władz administracyj-
nych Królestwa Polskiego po powstaniu listopadowym jak Antoni Rostwo-
rowski, doprowadziła do wybudowania kościoła łacińskiego w Milejowie. 
Ale uroczystości jego konsekracji nie doczekała. 18 I 1862 syn uzyskał zgo-
dę od ks. G. Ligockiego w imieniu Konsystorza Generalnego w Lublinie, 
potwierdzoną pismem sekretarza stanu przy Radzie Administracyjnej na 
przeniesienie jej zwłok z cmentarza w Łańcuchowie do krypty podziemnej 
wzniesionego przez nią kościoła w Milejowie. W kościele są umieszczone 
(dawniej przy ołtarzu, obecnie przeniesione do tylnej części kościoła) epitafia 
Antoniego i Marii z Jansenów, z tym, że na płycie jej poświeconej mowa jest 
o Fundatorach kościoła milejowskiego, co jest pewnym aktem okazanej jej 
wdzięczności. Wejście do wspomnianej krypty zamykała płyta z piaskowca 
z napisem: Grób Rodziny Rostworowskich. Płyta ta za PRL-u została rozbita, 
zwłoki senatorowej i osób z sąsiednich trumien sprofanowane. Obecnie wej-
ście do krypty jest okryte blaszaną pokrywą bez napisu. W dworze milejow-
skim był portret Marianny, przedstawiający damę w starszym już wieku, ro-
biący na widzach wrażenie, że jest to kobieta raczej brzydka, ale za to mądra. 
Podobne świadectwo zapisał o niej jej wnuk Wojciech Rostworowski: Pani 
senatorowa musiała być dosyć trudna i arbitralna. Pozostawiła po sobie pa-
mięć osoby rządnej, wiedzącej czego chce, oszczędnej, w przeciwieństwie do 
męża, który był człowiekiem wyjątkowo dobrego i hojnego serca. W rodzinie 
pozostawiła po sobie pamięć osoby o wielkich walorach moralnych. Wiele 
lat po śmierci Marii Rostworowskiej w 1890 ukazała się broszura Protojereja 
Aleksandra Budiłowicza z Chełma, szerzącego czynem i piórem prawosła-
wie, zatytułowana Istoriczeskoj oczerek Milejowskojśw św. Paraskevijerskoj 
Cerkwi s oviazir s obzorom okatoliczenija i opolaczenija zavepriankoj Rusi 
do r. Bystricy, której autor z oburzeniem wypowiadał się o intrygach komen-
danteszi Chrapowickiej i senatorowej Rostworowskiej, nazywając tę ostat-
nią fanatyczną babą. Zbrodnią tych kobiet było to, że doprowadziły one do 
zniszczenia cerkwi unickiej w Milejowie, a celem ich działań była katolizacja 
i spolszczenie ziem ruskich leżących na Lubelszczyźnie między Wieprzem 
a Bystrzycą. Atak ks. Budiłowicza stanowi najlepszą rekomendację dzieła 
dokonanego przez Mariannę Rostworowską.

ŹRÓDŁA:
ARCHIWA. ZBIORY: APL, Zbiór akt po Muzeum KUL 57,60,61; Archiwum Parafii w Milejo-
wie: Listy Marii Rostworowskiej do Juliusza Rostworowskiego i do adwokatów warszaw-
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skich, Korespondencja z Rządem względem budowy kościoła w Milejowie od r. 1843 do 
1846, obecnie w posiadaniu. S. J. Rostworowskiego, m.in.: pismo Rządu Gubernialnego do 
JW. Rostworowskiej w sprawie kosztorysu (2/14 XI 1843), pismo Karola Baranowskiego 
w tejże sprawie (27 XI 1843), Rząd Gubernialny o testamencie Antoniego Rostworowskie-
go (20 I 1845), Rząd Gubernialny do JW. Rostworowskiej w sprawie legatów (25/6.III/IV. 
1845), Protokół deklaracyjny M. Rostworowskiej z 19 X 1846, Relacja z rozmowy z ks. pra-
łatem z diecezji lubelskiej, Pismo M. Rostworowskiej do Prokuratorii Królestwa Polskiego 
w sprawie legatów (10 VII 1845), Pismo rządowe do Naczelnika Obwodu Krasnostawskiego 
w sprawie obrysu kościoła (2/14 II 1846), Pisma w sprawie intraty cerkwi milejowskiej (III-
VI1846), Protokół w sprawie opłaty stempla przez M. Rostworowską (11/23 V 1846), oraz 
Rząd Gubernialny do J.W. Rostworowskiej w sprawie własności cerkiewnej (14VI 1847), 
Pismo ks. A. Hryniewickiego do M. Rostworowskiej (2 VII 1847), Ks. J. Skolimowski udzie-
la M.Rostworowskiej dyspensę od postu (9 III 1848), Pismo S. Zabunowskiego o wycenie 
majątku cerkwi w Milejowie, Projekt pisma sporządzony przez Mikołaja Rostworowskiego 
(13/25 II 1850), Apel Gubernatora Cywilnego o składki na remont kościoła OO. Dominika-
nów w Lublinie (18/30 IX1852); Akt fundacyjny kościoła w Milejowie datowany z 22 VI 
1856 w posiadaniu S. J. Rostworowskiego; Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie � Parafia 
Milejów, sygn. Rep. 75/ IV b. 158-159; Wypis z ksiąg parafialnych w Milejowie dokonany 
przez S. J. Rostworowskiego w 1961; E. Moszyński, �Wspomnienia�, Zaborów 1981 mps, 
s. 9-11;; Listy S.M. Rostworowskiego do Stanisława Kostki Rostworowskiego, Reims, czer-
wiec 1963, Reims, 25 II 1965 i Anny Rostworowskiej do S. M. Rostworowskiego, Toruń, 5 
III 1966, Toruń 1 V 1969, do Stanisława Kostki Rostworowskiego, Toruń, 8 V 1969; Woj-
ciech Rostworowski, �Jak wyglądał stary Milejów i jak się w nim kiedyś żyło�, op.cit.
PUBLIKACJE: �Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego� 1844, nr 111, s. 789; Aleksander Iviaść 
Budilowicz, Istoriczeskij oczerek Milejevskoj św. Paraskevijerskoj Cerkwi s oviazir s obzo-
rom okatoliczenija i opolaczenija zavepriankoj Rusi do r. Bystricy, Varszova. 1890;; A. T. 
Pawłowska, Początki tworzenia parafii w Milejów, �Zeszyty Milejowskie� 1994, nr 15, s. 13; 
A. T. Tyszka, Nekrologi �Kuriera Warszawskiego� 1853�1858, t. III, Warszawa 2007, s. 350; 
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2010, nr 1-2, s. 7-12, 2012 nr 1-2, s. 7-10; tenże, Inicjatywy gospodarcze Rostworowskich 
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INNE: Internet � Parafia w Milejowie;; Epitafium w kościele w Milejowie.
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POKOLENIE XIV
Jedyny żyjący syn ANTONIEGO i ANIELI

ANTONI Ignacy Leon (Tolcio) – ziemianin, jedyny syn Antoniego Melitona 
i Marii z Jansenów, ur. 31 VII 1833 w Pałacu Radziwiłłowskim w Lublinie, 
gdy jego ojciec był prezesem Komisji Województwa Lubelskiego

Urodził się w dniu św. Ignacego, dlatego też na drugie imię otrzymał Ig-
nacy. Jego ojcem chrzestnym był Leon Małachowski; z kolei po nim otrzymał 
trzecie imię Leon. Wczesne dzieciństwo spędził w Lublinie, lecz gdy ojciec 
ustąpił ze stanowiska wojewody lubelskiego, zamieszkał z rodzicami w Mi-
lejowie. Był dzieckiem wątłym, stale obawiano się o jego życie. Jako mały 
chłopiec odznaczał się silnym charakterem i niemałym uporem. Sam o sobie 
po latach wspominał, że potrafił donner du fil a retorde, to znaczy zabić komuś 
klina. Wspominane było to, że gdy kiedyś otrzymał za złe zachowanie repry-
mendę, tak się obraził, że schował się w szafie, z której nie wychodził przez 
wiele godzin. Matka, przerażona, że może coś sobie zrobił, rozsyłała gońców 
w jego poszukiwaniu, a on się nadal nie pokazywał. Dopiero, gdy wieczorem 
senatorowa klęknęła w sypialnym pokoju i zaczęła się gorąco modlić w inten-
cji jego odnalezienia, wzruszyły go słowa matki i wyszedł z szafy. 

Gdy w 1840 rodzice przenieśli się na stałe do Warszawy, Tolcio został 
na nauki oddany do Instytutu Szlacheckiego. Mając dziesięć lat, utracił ojca, 
jego wychowaniem zajęła się matka. Jego opiekunem, naznaczonym przez 
Radę Familijną, został stryj Jan Nepomucen z Mirowic, gdy jednak i on 
umarł, kolejnym opiekunem stał się stryj Juliusz Rostworowski, zamieszkały 
w Warszawie. Rola stryja wzrosła, gdy Marianna Rostworowska po śmierci 
męża wróciła do Milejowa, a syn nadal pozostawał w Warszawie i mieszkał 
na stancji u pana Leszczyńskiego. Gdy w październiku 1848 w Warszawie 
szalała cholera, Juliusz Rostworowski Szanowną Stryjenkę Dobrodziejkę 
w Milejowie powiadamiał, iż nie ma się co bać o zdrowie syna, gdyż cho-
lera jak dotychczas po większej części kopulowała ludzi niższej tylko klasy. 
W ogóle troska o zdrowie syna była stałem elementem zabiegów jego matki. 
Gdy wyjeżdżał na dalsze nauki do Warszaw, był badany przez miejscowego 
lekarza dr. Jazikowskiego, który na przykład w 1849 wystawiał zaświadcze-
nie, że Antoni jest zdrów i może być przyjęty do zakładu naukowego. 

Tolcio uczył się dobrze. Jego matka, senatorowa, powiadomiona o do-
brych stopniach za I kwartał studiów w Instytucie, pisała do Juliusza, że 
wyniki te przekonały mnie o jego chęci do nauk, ale także niezmordowanej 
gorliwości i staranności. Polecała zarazem, aby syn uczył się muzyki, gdyż 
życzeniem moim jest, aby chwile wolne od nauk poświęcał na exercytowa-
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nie się w tejże. Chciała w ogóle wychować go na młodzieńca ogładzonego 
i eleganckiego. Jako dla studenta Instytutu zamówiła dla niego frak, który 
był długo szyty i przemierzany przez krawca. Gdy w końcu uciążliwe dla 
chłopca przymiarki miały dać oczekiwany efekt, Tolcio tak wyprężył krzyż, 
iż wszystkie misterne zaszewki i szwy pękły i trzeba było całą robotę za-
czynać od nowa. Senatorowa jednak nie dała za wygraną i kazała jeszcze 
zrobić synowi portret w tymże fraku. Wisiał on potem w Milejowie, ale pan 
domu go bardzo nie lubił, twierdząc, że cały wizerunek jest sztuczny i on 
nigdy tak nie wyglądał. Jeszcze jako uczeń Instytutu wybrał się do Miropola, 
do stryja Mikołaja. Tam zajęła się nim żywo ciotka Anna z Dzieduszyckich 
Rostworowska, która usiłowała go zapoznać z prowadzoną przez siebie kore-
spondencją z możnymi tego świata, co jednak Tolcia dość nudziło. Z opresji 
wsłuchiwania się w odczytywane listy wybawiał go stryj Mikołaj, który za-
bierał bratanka w pole. A w Miropolu było co oglądać, ogromne połacie pól 
na urodzajnej ziemi ciągnące się nad Słuczą, dobrze zarządzane lasy dębowe, 
a właśnie sprawy gospodarcze interesowały młodego przybysza najbardziej.

Gdy miał osiemnaście lat ukończył Instytut Szlachecki i w 1855 wrócił 
do Milejowa. Niełatwo było mu poddać się władczej kurateli matki, którą 
jednak uważał za trwały element swego życia. A tu nagle matka, po niespeł-
na rocznym jego pobycie w Milejowie, zmarła. Niespodziewanie stał się 
właścicielem rozległych dóbr i kolatorem wznoszonego kościoła. Jego oj-
ciec stworzył osadnictwo w nowych miejscowościach i teraz syn stawał się 
właścicielem Milejowa, Białki, i dwóch nowych wsi Antoniowa i Klarowa. 
Tę ostatnią dopiero on założył. Stan ekonomiczny i finansowy przejętych 
majętności przedstawiał się dobrze. Natomiast pierwszoplanową kwestią sta-
ła się sprawa budowy kościoła. Niewątpliwie był kontynuatorem tego dzie-
ła, ale zaledwie przez parę miesięcy, bo już 22 VI 1856 został sporządzony 
akt fundacyjny, który wymienia jego jako tego, który doprowadził do celu 
dzieło rozpoczęte przez matkę. Akt ten podaje także nazwiska wszystkich 
rzemieślników, którzy pod kierownictwem budowniczego krasnostawskiego 
Konstantego Hendigera wykonywali określone czynności przy budowie koś-
cioła. Akt ten na odwrocie miał zapisaną typową dla erekcji adnotację: Dnia 
12 września 1856 roku za panowania Najjaśniejszego Aleksandra II Cesa-
rza Wszech Rosji i Króla Polskiego, gdy był Namiestnikiem w Królestwie JO 
Książę Michał Gorczakow, a Diecezją Lubelską zarządzał tenże sam Biskup 
JW. Ksiądz Wincenty Pieńkowski, osadzony został krzyż i bania na wieży tego 
kościoła przez obok wymienionego Majstra Ciesielskiego Ludwika Ludwiga 
w obecności JW. Józefa Popławskiego, Sędziego Pokoju Okręgu Lubelskiego, 
Dziedzica Dóbr Biskupice i Łysołaje, oraz wielu zgromadzonych osób, które 
dla uwiecznienia pamięci szczęśliwie dokonanego dzieła Akt ten własnoręcz-
nie podpisali. I tu widnieją podpisy osób takich jak: Józef Popławski, He-
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lena Popławska, Władysława Lichocina, Dorota Polańska (ciotka), Ludwik 
i Franciszka Słomińscy, Konstanty Hendiger, budowniczy, Rzewuscy. Potem 
idą podpisy majstrów, które złożyli Ludwigowie, Radziszewski, natomiast 
inni, także niewymienieni w akcie fundacyjnym, jak Władysław Barzyński, 
Ignacy Nowakowski, Tomasz Topoliński, Jakub Abramicki, Wilhelm Hesse, 
Ludwik Oborzyńki, Antoni Kałużyński i wielu innych, podpisali się jedynie 
trzema krzyżykami. Podpisał się natomiast wyraźnie Franciszek Korzycki. 
Wymienione nazwiska tych prostych ludzi świadczą o tym, że nowy kolator 
szanował ich pracę i chciał udokumentować ich osobisty wkład. 

Akt osadzenia krzyża i bani na wieży kościoła przez Ludwika Ludwi-
ga przeczy dotychczasowym ustaleniom, iż kościół był budowany w latach 
1855�1859. Przeciwnie, jeśli się zważy dawniejsze wystąpienia wojewody 
Antoniego Melitona, domagające się od władzy gubernialnej uznania tego, 
że kościół będzie budowany przez sześć lat, to należałoby przyjąć, że Ma-
ria z Jansenów Rostworowska rozpoczęła już jego budowę w 1850, a dzieło 
zostało zakończone w pół roku po jej śmierci w pierwszych dniach września 
1856. Późniejsza data 1859 wymieniana jest dlatego, że jej syn Antoni rea-
lizował przez trzy lata dalsze przyjęte przez nią zobowiązania, a więc po-
budował murowane budynki mieszkalne dla proboszcza i sług kościelnych, 
praktycznie wydzielił wyznaczone przez matkę grunty na cmentarz i na ogro-
dy dla księdza i organisty. Otóż okazuje się, że Rząd Gubernialny Lubelski 
nie omieszkał skierować do Milejowa 30 V/11 VI 1858 piątą już w dziejach 
delegację, której zadaniem było zbadanie w przededniu konsekracji kościoła, 
czy przeciw temu nie zachodzą jakie przeszkody. Delegacja była świecko-
duchowna i tworzyli ją: Ł. Wroncki, urzędnik do specjalnych poruczeń przy 
Gubernatorze Cywilnym Lubelskim i ks. kan. G. Olszewski, proboszcz tu-
robiński. Delegacja ta ponownie zażądała oświadczenia woli od Antoniego 
Ignacego Rostworowskiego, obecnego kolatora i właściciela dóbr milejow-
skich. Zeznał on, że w oczekiwaniu na fundusz Heleny Chrapowickiej, sta-
nowiący depozyt Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 
w kwocie 1800 rb oraz 900 rb z procentów, poniósł on z własnych funduszy 
nakłady: na wymurowanie kościoła, na otoczenie murem cmentarza kościel-
nego, na przygotowanie aparatów kościelnych i na wzniesienie budynków 
mieszkalnych i ekonomicznych dla proboszcza i sługi kościelnego. Jak wy-
nikało z jego deklaracji, odszedł od postanowień kasztelanowej Chrapowi-
ckiej, która nie chciała plebana obciążać posiadaniem większej ilości ziemi, 
by zajęcia gospodarskie nie kolidowały z jego obowiązkami duszpasterza 
i parafii przyznał dwadzieścia mórg gruntu ornego oraz dwanaście mórg łąki 
nad Wieprzem. Zapis ten zwiększył o trzy morgi na ogród dla księdza i sługi 
kościelnego, a na cmentarz grzebalny przeznaczył 1,92 morgi. Zapewnił do-
starczanie drzewa na opał oraz zaopatrzył gospodarstwo plebańskie w parę 
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koni, parę wołów, dwie krowy, zapewniając, że będą się mogły paść razem 
z dworskimi, ale bez kóz. Ponadto przyznał sanie, brony, sochę i ziarno pod 
zasiewy. Z dóbr milejowskich ustanowił fundusz w wysokości 37,5 rb rocz-
nie dla organisty i 15 rb dla sługi kościelnego i 7,50 rb na pranie bielizny koś-
cielnej, co razem dawało dodatkowych 60 rb rocznie. Podatki mieli opłacać 
sami parafianie. Zaznaczył zrazem, że w razie upensjowienia, czyli przejścia 
duchowieństwa na utrzymanie rządowe, wszystkie te zapisy cofa i mają one 
wrócić do przyszłych właścicieli Milejowa. Domagał się, aby ksiądz co ty-
dzień odprawiał wotywę za wszystkich fundatorów i dobrodziejów kościoła, 
zmarłych i żywych, ius collatoris zachowywał dla siebie i następnych dzie-
dziców. Złożył oświadczenie tej treści: Dotrzymam wszystkich moich przy-
rzeczeń, w niczym na szkodę kościoła [one] nie ubliżą, owszem, ile mi Bóg 
pozwoli, starać się będę zawsze o jego polepszenie. To jest moja jedyna wola 
i ten święty obowiązek, który przyjmuję na siebie, a zarazem nakładam na 
wszystkich moich następców. Nie był on zatem tylko posłusznym realizato-
rem woli kasztelanowej i rodziców, a ustalenie parafii łacińskiej było przed-
miotem jego najgłębszego osobistego zaangażowania. Podobnie jak poprzed-
nicy domagał się, aby w Milejowie była erygowana parafia.

Do spisanego oświadczenia został dołączony aneks, dotyczący przewi-
dywanych dochodów kościoła. Na hipotece Milejowa umieszczony był tylko 
jeden zapis kasztanowej Chrapowickiej, 6000 zł, który rocznie dawał 300 zł 
procentu, a do niego dochodziły teraz deklaracje z dwóch wsi utworzonych 
przez ojca wojewodę, to jest z Maryniowa i Antoniowa, co razem dawało 
roczny dochód w kwocie 385,50 zł. Tymczasem mieszkańcy wsi dawniej nie-
dopuszczonych do parafii milejowskiej, teraz, gdy kościół był już wybudo-
wany i nie wymagał składek, zadeklarowali się, że chcą należeć tam, gdzie 
bliżej, to jest do Milejowa i poświadczali to podpisami złożonymi z trzech 
krzyżyków. Włościanie z Jaszczowa oczekiwali tylko tego, że dziedzic przy-
bliży do niech lokalizację cmentarza, a włościanie z Białki i Wólki Białe-
ckiej tego, że w razie wylewu Wieprza, będą mogli korzystać z usług kościoła 
w Dorohuczy, leżącego też po prawej stronie rzeki. Nawet proboszczowie 
ościennych parafii nie wyrażali ostrych sprzeciwów. Wynikało to po trochu 
i z tego, że od czasu zabiegów kasztelanowej Chrapowickiej wzrosła ludność 
wsi i przykładowo po odejściu z parafii łańcuchowskiej 573 mieszkańców 
Milejowa, Maryniowa i Antoniowa, przy kościele tamtejszym pozostawało 
jeszcze 1108 parafian. Tak więc proboszcz łańcuchowski zgadzał się na odej-
ście części parafian, ale pod warunkiem, by w razie konieczności remontu 
miejscowego kościoła, oni również partycypowali w kosztach prac budow-
lanych. Na podobnym stanowisku stał Józef Popławski, właściciel majątków 
Łysołaje i Biskupice, który był kolatorem kościoła w Biskupicach. Był prze-
ciwny erygowaniu parafii w Milejowie, ale gdyby powstała, to żeby para-
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fianie milejowscy uczestniczyli w reparacjach kościoła i muru cmentarnego 
w Biskupicach, gdyż bez tego pozostali parafianie byliby nadto przeciążeni. 
Fundusze na ten cel winny być zabezpieczone na hipotece Milejowa. 

Rostworowski oświadczył, że udziału parafian milejowskich w podat-
kach innych parafii, ani też w reparacjach kościołów nie akceptuje, może je-
dynie rozważyć zmianę lokalizacji cmentarza. Złożył też do protokółu bardzo 
znamienne oświadczenie: W razie uniemożliwienia erygowania kościoła pa-
rafialnego w Milejowie, wszystkie przyznane zobowiązania swoje co do upo-
sażenia proboszcza i sług kościelnych cofam i tylko legat śp. Chrapowickiej 
w swej mocy pozostaje. Przypomniał też, że parafie w Biskupicach i Łańcu-
chowie były erygowane przy znacznie mniejszej liczbie parafian niż obec-
nie, a mimo to przetrwały. Ostateczna opinia Komisji przysłanej przez Rząd 
Gubernialny była zdecydowanie przychylna Antoniemu. Napisano nawet, że 
rzadko gdzie w kościele wiejskim widzieć można podobne upiększenia, jakie 
powstały staraniem obecnego dziedzica. Opowiedziano się za przyłączeniem 
dodatkowych czterech wsi do nowej parafii.

Rząd Gubernialny konstatując, że przeszkód dla ustanowienia łacińskiej 
parafii nie ma, z datą 22 XI/4 XII 1859 upoważnił swego radcę prawnego 
Władysława Jaszewskiego do odbioru legatów Heleny Chrapowickiej z ban-
ku, które miały być podejmowane częściowo w listach zastawnych, a częś-
ciowo w gotowiźnie jako suma 
2903 rbs. Kwota ta miała być za-
bezpieczona hipotecznie na dobrach 
Milejowa, co się też stało 20 I/9 II 
u notariusz apostolskiego katedral-
nego lubelskiego Juliusza Sobo-
lewskiego. Fundusz, który powstał 
na mocy kodycylu kasztelanowej 
Chrapowickiej w roku 1829, równo 
po trzydziestu latach, dzięki wstrzy-
mującej roli �Rządu Opiekuńcze-
go�, trafił do rąk tych, dla których 
był przeznaczony. 

23 I/4 II 1859 został spisany 
akt notarialny uposażenia księdza 
i sług kościelnych, a 16 VI 1859 
nadszedł czas, aby został sporzą-
dzony inwentarz kościoła parafial-
nego w Milejowie. Inwentarz opra-
cowali Antoni Rostworowski, wójt 
Romuald Ditry i radny Wojciech 

Antoni Ignacy Rostworowski (1833�1896) 
� syn Antoniego Melitona, ziemianin, 

przedsiębiorca rolny, właściciel Milejowa, 
ukończył budowę tamtejszego kościoła 
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Dudek. Co do wystroju w aparaty kościelne odnotowano istnienie m. in. 
jedenastu ornatów, dwu dalmatyk, czterech kap, baldachimu, dwóch chorąg-
wi, jednej żałobnej, drugiej z adamaszku czerwonego, dwu krzyży drewnia-
nych, organów na dwanaście głosów, łącznie wartość sprzętu oszacowana 
została na 5958,56 rb, ubezpieczenie od pożaru domu proboszcza na 670 rb, 
domu sługi kościelnego na 560 rb, wybudowany spichlerz, stajnia, wozow-
nia i chlewiki pozostały bez ubezpieczenia. Czysty dochód parafii, liczącej 
1403 dusze, miał wynosić rocznie 370,69 rb. Wszystkie te liczby wskazują 
jak wielki wkład finansowy poniósł Antoni Ignacy Rostworowski na to, by 
właściwie wyposażyć kościół milejowski. Jego też zasługą było to, że erygo-
wana została parafia, a nie kościół filialny Łańcuchowa. Do parafii należało 
siedem wsi: Milejów, Antoniów, Murzynów, Jaszczów, Starościce, Białka, 
Wólka Białecka oraz trzy kolonie Dobrana. Po dokonaniu wszystkich wy-
mienionych dotąd czynności mogła dopiero dokonać się konsekracja kościo-
ła pod wskazanym przez matkę Antoniego wezwaniem: Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny, której dokonał 2 X 1859 biskup Walenty Baranowski, 
sufragan lubelski. 

Sama uroczystość konsekracji kościoła została szeroko opisana w �Ku-
rierze Warszawskim�. Autor artykułu potwierdzał nasze przekonanie, że 
budowniczym kościoła była Maria z Jansenów. Pisał bowiem: budowa tego 
przybytku Pańskiego, przed kilku laty, staraniem i znakomitym funduszem 
śp. Marii Rostworowskiej, Wdowy po Tajnym Radcy, Senatorze rozpoczęta, 
obecnie przez bogobojnego jej syna W. Antoniego Rostworowskiego, ukoń-
czona została. Na uroczystość konsekracji do Milejowa przybyło kilka ty-
sięcy pobożnego ludu. W opisie jawi się motyw odległości wiosek od swych 
parafii, gdyż autor wspominał: mieszkańcy sąsiednich wiosek tą nową ow-
czarnią składać mający, oddaleni znacznie od dotychczasowych swych Koś-
ciołów Parafialnych, błogosławili dziś chwilę, w której odgłos dzwonów tej 
świątyni rozległ się pierwszy raz w ich domowych zagrodach. Piszący jak-
by nawiązuje wprost do słów używanych w pismach Marii Rostworowskiej, 
kierowych do władz gubernialnych, gdy domagała się ona przyłączenia do 
parafii milejowskiej okolicznych wiosek. Mającego dokonać konsekracji ks. 
bp. Baranowskiego witał liczny zastęp księży, którym przewodził ks. kan. 
Jan Skolimowski, dziekan lubartowski. To właśnie ten kapłan, który, będąc 
wcześniej proboszczem Łańcuchowa utrzymywał, że Milejów może być tyl-
ko kościołem filialnym. Po przybyciu biskupa wpierw odprawiono nieszpory 
ku uczczeniu SS. Pańskich, których szczątki czyli Relikwie, przeznaczone do 
umieszczenia w ołtarzach kościoła, tamże przez noc złożone były. Świętości te 
już poprzednio J. W. Xiądz Pieńkowski, Biskup Diecezji Lubelskiej, zamknął 
w murowanych portatelach, które osobiście w Lublinie poświęcił. Dopiero 
dnia następnego: JW. Biskup Baranowski, otoczony licznym Duchowieństwem 
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i tłumami pobożnych, pragnących przyjąć udział w tej drogiej dla każdego 
Chrześcijanina pamiątce, przybył na miejsce złożenia Relikwii, i odmówiwszy 
Siedem Psalmów pokutnych, udał się z Procesją do drzwi kościelnych, gdzie 
wezwawszy Ducha św., aby pobłogosławił wielkiemu dziełu, odmówił Litanię 
do Wszystkich Świętych, pobłogosławił wodę i sól, i pokropiwszy wodą świe-
coną lud, a potem ściany kościoła, obchodząc go trzykrotnie i zatrzymując się 
przy podwojach, które za trzecim obejściem otwarte zostały. Wtedy Dostojny 
Pasterz, wraz z Duchowieństwem, wszedł do Świątyni, gdy lud na zewnątrz 
pozostał. W kościele księża odśpiewali Benedictus, a biskup na posadzce po-
piołem wysypanym nakreślił alfabet łaciński i grecki jako symbol nauczania, 
a potem poświęcił wodę, sól, popiół i wino zmieszawszy to wszystko razem, 
prosząc Boga o wlanie w ten Przybytek Boży łaski i błogosławieństwa dla 
uczęszczających do nowej Świątyni. Potem pasterz wyszedł z kościoła i udał 
się do miejsca, gdzie złożone były Relikwie i z nimi obszedł znów proce-
sjonalnie kościół dookoła. Stając u drzwi przemówił do ludu, wskazując na 
ważność odbytego obrzędu. Zwrócił się też ze słowami wdzięczności do fun-
datora Wielmożnego Rostworowskiego. Po namaszczeniu drzwi krzyżmem 
świętym, ponownie otwarły się podwoje świątyni i pasterz oraz lud weszli do 
kościoła. Biskup na ołtarzu złożył Relikwie, namaścił krzyżmem dwanaście 
krzyży na ścianach kościoła i powróciwszy do głównego ołtarza, zaintono-
wał hymn Veni Creator. Po odśpiewaniu pobłogosławił szaty kapłańskie oraz 
sprzęt liturgiczny. Podczas mszy pontyfikalnej odprawianej przez biskupa ka-
zanie wygłosił JW. ksiądz Karol Boniewski, prałat Kolegiaty Zamojskiej, sę-
dzia surogat Konsystorza Diecezji Lubelskiej, ten który był przychylny spra-
wom budowy kościoła parafialnego w Milejowie. Umiał potęgą słów Bożych 
i zbawienną nauką rozrzewnić serca zgromadzonych wiernych. Gdy później 
poszedł odprawiać mszę św. przy jednym z bocznych ołtarzy, do posługi jako 
ministranci stanęli Antoni Rostworowski ze swym bratem stryjecznym Fe-
liksem z Leśniowoli. Tego dnia jeszcze odbyły się nieszpory oraz procesja 
z Najświętszym Sakramentem, w czasie której, po małym deszczyku, ukazała 
się prześlicznych kolorów tęcza... jakby na znak przymierza ze Stwórcą. JW. 
Biskup pozostał do dnia następnego i wysłuchał sumy celebrowanej przez ks. 
kan. Marcinkowskiego z Kamionki, podczas której kazanie wygłosił wybitny 
kaznodzieja ojciec Anicet, gwardian kapucynów lubelskich. Tego dnia jesz-
cze biskup poświęcił cmentarz grzebalny, a podczas uroczystości tej kazanie 
wygłosił znów ksiądz prałat Boniewski, którego apostolska gorliwość wycis-
nęła niejedną łzę na licach pobożnych słuchaczy. Dopiero trzeciego dnia pod-
czas nabożeństwa przemówił ksiądz Henryk Jaskórski, administrator nowej 
parafii, który złożył JW. Pasterzowi podziękowania za jego apostolskie prace 
i trudy. Tego trzeciego dnia biskup Baranowski udzielił sakramentu bierzmo-
wania 1650 osobom.
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Uroczystość była rzeczywiście wspaniała i widać było jak dalece hierar-
chia Diecezji Lubelskiej przywiązywała do niej wagę. Antoni Ignacy okazał 
się wytrwałym realizatorem postanowień swych rodziców. Był on człowie-
kiem głęboko religijnym, a nawet w tradycji rodzinnej zachowało się wspo-
mnienie, że zamierzał wstąpić do seminarium duchownego. Jednakże, choć 
jest to dość wątpliwe � jak napisał jego syn Wojciech � wrodzony wstręt do 
wina od myśli przyjęcia stanu duchownego go odstręczył.

Mając obraz działalności kościelnej Antoniego, należy także wspomnieć 
o pewnych przejawach jego postawy politycznej. Przynajmniej początkowo 
nie zamierzał także kontestować orientacji politycznej swego ojca. Doceniał 
to koniuszy Dworu Cesarskiego Jan hr. Jezierski, marszałek szlachty Guberni 
Lubelskiej, który z datą 5/17 I 1854 przekazał nowemu właścicielowi Mile-
jowa świadectwo Heroldii Królestwa Polskiego o przyznaniu jego ojcu An-
toniemu Nałęcz Rostworowskiemu szlachectwa dziedzicznego w Królestwie 
Polskim. Tenże Jezierski również z datą 8/20 XI 1857 przydzielił Antoniemu 
brązowy medal wydany na pamiątkę toczonej przez Rosję tzw. wojny krym-
skiej z Turcją i jej europejskimi sojusznikami w latach 1853�1856. Medal ten 
był rozdzielany Na zasadzie Najłaskawszego Manifestu z dnia 26 sierpnia/ 
7 września 1856 r. A zatem Marszałkowi Szlachty Guberni Lubelskiej na 
podstawie manifestu cara Aleksandra II została przyznana pewna pula tych 
medali, którymi hr. Jezierski był zobowiązany wyróżniać lojalnych obywateli 
Królestwa. Przyznanie medalu brązowego nie było zbyt wielkim wyróżnie-
niem, ponadto na dokumencie nadania, pisanym w dwóch językach: rosyj-
skim i polskim, odbiorca nazwany był Adamem synem Antoniego Rostwo-
rowskiego, tak więc nawet imię jego nie było dobrze znane odznaczającemu. 
Niemniej Antoniego Ignacego obowiązywała zapisana w świadectwie nada-
nia instrukcja, że medal ten ma być noszony w pętlicy na wstążce Orderu św. 
Włodzimierza.

Antoni dość szybko zyskał autorytet wśród mieszkańców Milejowa. Był 
zapraszany do pełnienia roli ojca chrzestnego, szczególnie przez rodzinę 
Michała Rudnickiego, żonatego z Natalią Polańską, który pełnił rolę rządcy 
majątku. Pierwszy raz był ojcem chrzestnym już 16 II 1857, gdy narodził 
się Antoni Michał Rudnicki. Wystąpił wówczas razem ze swą ciotką Dorotą 
Polańską. Po dwóch latach 9 X 1859 znów w rodzinie Rudnickich odbywał 
się chrzest syna, ale tym razem ojcem chrzestnym był trzydziestopięciolet-
ni Tadeusz, syn ciotki Ewy z Rostworowskich Sobolewskiej, który przybył 
z jej majątku zwanego Osieczany pod Myślenicami., a więc z Galicji. Ty-
dzień wcześniej odbył się chrzest w rodzinie Jaroszków, w którym funkcję 
ojca chrzestnego pełnił Feliks Rostworowski właściciel Leśniowoli. Zjazd 
kuzynów do Milejowa z różnych zakątków kraju był spowodowany tym, że 
uczestniczyli oni w uroczystościach związanych z konsekracją nowego koś-
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cioła. Trzy tygodnie później znów Antoni Rostworowski, wspólnie z Józefą 
z Motykowskich Rudnicką, był ojcem chrzestnym małego Franciszka Sawi-
ckiego, syna Prokopa z Milejowa. Szczególna zażyłość Antoniego z rodziną 
Rudnickich była zrozumiała, skoro żoną Michała była jego cioteczna siostra, 
pomawiana nawet o to, że jest pozamałżeńską córką jego ojca. 

We wszystkie sprawy wsi i swoich dóbr angażował się żywo. Był doma-
torem, rzadko kiedy opuszczał Milejów. Przykre dla niego były wystąpienia 
chłopów w 1861, którzy domagali się od dworu przyznania uroczyska i błot, 
na których mogliby wypasać bydło. Prawdą było to, że włościanie osadnicy, 
którym działki wytyczał wojewoda Antoni, łąkę od niego otrzymywali tylko 
za dodatkową opłatą, a dla innych łąka miała być co roku naznaczana przez 
dwór, w rezultacie wielu z nich jej nie miało. Zatem racja była po stronie wło-
ścian i nowy dziedzic musiał to uznać. Niemniej odczuwał on jakąś ostrość 
tych wystąpień, które tchnęły duchem rzezi galicyjskiej. Gdy nadszedł czas 
powstania, nie wziął w nim udziału i zapewne był mu przeciwny. Czasy po-
wstania styczniowego � jak zapisał jego syn Wojciech � wspominał niechęt-
nie. Wkrótce potem do Milejowa zjechał jego brat stryjeczny Gabriel Rostwo-
rowski z żoną Konstancją z Łempickich i z sześciorgiem dzieci. Dla lubiącego 
spokój ziemianina był to istny kataklizm, tym bardziej, że ponoć Gabriel nie 
miał sympatycznego charakteru, a jego żona, córka kasztelana Ludwika Łem-
pickiego, tzw. Kostusia, była kobietą światową i atmosfera zaścianka mile-
jowskiego wcale jej nie odpowiadała. Pobyt Gabrielostwa Rostworowskich 
w Milejowie mógł trwać wiele lat, gdyż zamierzali oni przenieść się do War-
szawy dopiero wtedy, jak ich syn Stanisław zacznie tam pracować. Pan domu 
musiał nawet odsprzedawać niektóre odziedziczone po matce kosztowności, 
by utrzymać tak liczną rodzinę krewnych. W każdym razie Antoni ten okres 
wspominał bardzo źle i nazywał go �niewolą babilońską�.

Wzniesienie kościoła nie kończyło także jego roli jako kolatora. Już 16 
II 1860 ks. Karol Boniewski zwrócił się do niego pismem takiej oto treści: 
Na nowo erygowaną parafię w Milejowie Konsystorz ma honor przedstawić 
ks. Henryka Jaskórskiego, administratora podmienionego kościoła, wzywa-
jąc uprzejmie, aby JW. Hrabia z racji właściwego sobie prawa jako kolator 
temuż kapłanowi prezentę udzielić raczył. Jaskórski, ur. 16 VII.1834 w Szcze-
brzeszynie, był synem Tomasza, podpisarka Sądu Pokoju i Marianny ze Swo-
bodów. Ukończył cztery klasy Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie oraz 
odebrał pięć lat nauk w Seminarium Duchownym, otrzymawszy święcenia 
kapłańskie w 1857. Był wikarym przy katedrze lubelskiej. 30 X 1859 zo-
stał skierowany na stanowisko administratora parafii w Milejowie. Widocz-
nie otrzymał prezentę od kolatora Rostworowskiego, bo 2 V 1860 zwrócił 
się pisemną prośba do biskupa Pieńkowskiego, by ten raczył go instytuować 
kanonicznie na parafii w Milejowie. Widać ks. biskup zastanawiał się czy 
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podjąć tę decyzję bądź też czasy ówczesne nie były temu przychylne, bo z no-
minacją zwlekał. A tu, jak dokumenty wskazują, ks. Henryk Jaskórski 5 VIII 
1863 zakończył życie, nie otrzymawszy stanowiska proboszcza w Milejowie. 
Nie wydaje się, aby przyczyną jego śmierci mogło być co innego niźli oko-
liczności walk powstańczych. Funkcję administratora na krótko otrzymał ks. 
Michał Pawłowski, przejściowo parafią opiekował się ks. Jan Skolimowski, 
aż dopiero 3 VI 1866 nowym administratorem został ks. Władysław Słotwiń-
ski. Lecz ten niespodziewanie opuścił parafię. Ostatecznie placówkę objął 
ks. Bartłomiej Banach, który piastował ją przez długie lata. Jego następca, 
ks. Tertulian Paskowski, pojawia się dopiero w 1892. Trzeba pamiętać, że 
każda zmiana duchownego na stanowisku administratora parafii wiązała się 
z opracowaniem nowego inwentarza, który był dokumentem liczącym wiele 
stron. Sporządzenie inwentarza należało do obowiązków Antoniego Rostwo-
rowskiego, który później został prezesem Dozoru parafialnego w Milejowie. 

W 1865 dziedzic dóbr ziemskich musiał przyjąć narzuconą przez ca-
rat parcelację na rzecz chłopów. Była ona prowadzona przez wójta gminy 
Milejów, ale pod kontrolą Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Du-
chownych. Ustalono, że dwudziestu jeden chłopów ma otrzymać po 10 mórg 
ziemi, a dwudziestu pięciu działki tej wielkości, w jakiej przydzielał ojciec 
Antoniego, to jest po 12, 189 morgi. Parcelacja ta umniejszała dobra o prawie 
jeden folwark. Niemałym kłopotem były dla niego serwituty, które przez wła-
dze rosyjskie były wykorzystywane dla jątrzenia stosunków między dworem 
a chłopami. Administracja dworska broniła lasy przed dewastacją, jakiej do-
puszczali się chłopi, korzystający z różnych uprawnień (wypas bydła, zbiera-
nie chrustu). Rozjemcą był Komisarz Włościański, który z reguły stawał po 
stronie wieśniaków, bowiem rząd chciał sobie zjednać chłopów, niemających 
polskiego wyrobienia patriotycznego. W rezultacie następowały ze strony 
Komisarza karne restrykcje, które Antoni za każdym razem przechorowywał. 
Innym utrapieniem młodego dziedzica były stosunki z Żydami. Szczególnie 
uciążliwa była sprawa ze Szumlą Cukrem, handlującym w mieście Łęczna, 
lecz zamieszkałym u Chila Grunfelda w Lublinie. Pozywał on Rostworow-
skiego przed Trybunałem Cywilnym w Lublinie o zwrot kwoty 261 rbs 48 
kop., narosłej z tytułu dokonywanych kredytowych zakupów. Został przez 
Trybunał ustalony termin spłaty i Cuker zgłosił się do fabryki Rostworowskie-
go, tam jednak plenipotent Rudnicki prosił o prolongatę i ustalenie wypłaty 
w czterech ratach, z tym że Rostworowski wypłaci Cukrowi procent w wyso-
kości 21 rbs, to znaczy osiem procent od sta. Cuker przyjął tę propozycję, ale 
umowy nie dotrzymał i po dwóch miesiącach ponownie wystąpił do Trybu-
nału i uzyskał zaoczny wyrok nakazujący zwrot pożyczki wraz z procentami. 
Rostworowski odwoływał się, ponadto złożył przysięgę w bożnicy, że Cuker 
za 21 rbs procentów obiecał mu prolongatę długu. Ostatecznie sąd odrzucił 
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pozew Szumla Cukra. Ale toczyły się inne sprawy z Ickiem Cukrem i Szlomą 
Rozenmanem, kupcami z Lublina, wszczęte w marcu 1860 przed Trybunałem 
Cywilnym, a zakończone 13VI 1873, kiedy Trybunał nakazał Rostworow-
skiemu wypłacić 591 rbs 5 kop. Obaj kupcy prowadzili sklepy kolonialne. 
Wzmożone u nich zakupy prawdopodobnie były spowodowane wydatkami 
na utrzymanie rodziny Gabriela Rostworowskiego.

Właściciel Milejowa nie prowadził czynnego życia towarzyskiego, kon-
centrował się na swej pracy związanej z bardzo dobrym prowadzeniem swych 
folwarków. Być może też obawiał się, że w domach sąsiadów może nie być 
najlepiej przyjmowany ze względu na tak wyraźne prorosyjskie stanowisko 
jego ojca. Ale odwiedzał jeden dom państwa Bogusławostwa Osuchowskich 
w sąsiednim Jaszczowie. Bogusław Osuchowski na terenie Lubelszczyzny 
był homo novus, w dodatku odróżniał się od otoczenia swoim wyznaniem 
kalwińskim. Wskutek represji popowstaniowych utracił majątek Zosin pod 
Grodnem i przybył na Lubelszczyznę, gdzie pani Natalia Kicka z domu Bi-
sping, pochodząca z rodziny o tradycjach ariańskich, oddała mu w zarząd 
swój majątek Jaszczów. Bogusław był żonaty z Marią z Juszkiewiczów, któ-
rej matka, pani Klara z domu Sartini niegdyś mieszkała w Swisłoczy, gdzie 
jej mąż był dyrektorem założonego przez Tyszkiewicza gimnazjum polskie-
go. Była ona córką Macieja Sartiniego, herbu własnego, niegdyś profesora 
Liceum Krzemienieckiego, żonatego z Anną z Dombrowiczów herbu Dąbro-
wa, będącą wyznania unickiego. Rodzina Sartinich pochodziła z Mołdawii. 
Maciej Sartini przebywał w Galicji. We Lwowie w 1842 opublikował dwu-
tomowe dzieło po niemiecku o nauce języka polskiego. Przez wiele lat był 
redaktorem �Gazety Lwowskiej�. Sąsiedzi Milejowa Osuchowscy mieli oś-
mioro dzieci, a wśród nich mającą sporo uroku panienkę Klarę, która liczyła 
sobie dwadzieścia jeden lat. Otóż Antoni nieustannie odwiedzał Jaszczów, 
tłumacząc się, że w domu nie może znieść panowania swych krewnych Kon-
stancji i Gabriela. Czując się jednak podstarzałym kawalerem, miał trzydzie-
ści osiem lat, nie składał oświadczyn, gdyż bał się, że mogą być odrzucone. 
Nastąpiła jednak interwencja babci, Klary z Sartinich Juszkiewiczowej, któ-
ra oceniając, że odwiedziny pana Antoniego są zbyt częste, wprost zapytała 
go czy nie ma jakichś zamiarów wobec jej wnuczki Klary. Okazało się, że 
Antoni głęboko w sercu nosił swe uczucie dla młodej panienki. Korzystając 
z zapytania wiekowej pani Juszkiewiczowej, oświadczył się, został przyjęty 
i 12 I 1871 w kościele milejowskim odbył się ślub młodej pary. Gabrielostwo 
Rostworowscy musieli opuścić niewielki wiejski dworek i tak się skończyła 
�niewola babilońska�.

Antoni miał zmysł nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego i jakże słusz-
nie zamierzał w swym majątku zainstalować jakieś przedsiębiorstwo prze-
mysłowe, funkcjonujące w oparciu o surowiec rolny. Zgodnie z istniejącym 

Rostworowski-Monografia tom2.ind537   537Rostworowski-Monografia tom2.ind537   537 2013-03-20   15:06:532013-03-20   15:06:53



~ 538 ~

zapisem Milejów już w 1855 był rozwiniętym gospodarczo ośrodkiem. Był 
tam piec wapienny, cegielnia, smolarnia, były również pokłady kamienia wa-
piennego i torfu. Część tych wyposażeń powstała naturalnie z inicjatywy jego 
matki i była związana z budową kościoła milejowskiego. Majątek prowadził 
też uprawę tytoniu. Przejęcie się nowymi ideami najprawdopodobniej zdo-
pingowało Rostworowskiego do założenia około 1860, wkrótce po zakończe-
niu spraw związanych z instalacją kościoła, firmy �Antonio�, która w oparciu 
o miejscową plantację tytoniu miała produkować papierosy i cygara.O dacie 
powstania wytwórni możemy wnioskować z zapisanych słów Szmula Cu-
kra, który mówił, że po odbiór przyznanej mu przez sąd należności przybył 
do fabryki Rostworowskiego Wiadomo, że po paru latach Rostworowski był 
zmuszony zlikwidować fabrykę �Antonio�, dla uruchomienia której poniósł 
duże nakłady. Data likwidacji zakładu przypada około 1873, to jest wtedy, 
kiedy dziedzic przegrał ciągnący się od paru lat proces z kupcami żydowski-
mi Ickiem Cukrem i Szlomą Rozenmanem. Przypuszczać można, że Żydzi 
dążyli do licytacji majtku młodego właściciela i że Millejów w tym czasie 
był ekonomicznie poważnie zagrożony. Przy współudziale żądań żydowskich 
w tym czasie upadły dobra jego kuzynów Feliksa w Leśniowowi, Juliana 
w Opaczy Wielkiej, Romana w Kowalewszczyźnie. Natomiast Antoni Ignacy 
Rostworowski zdołał się jakoś obronić. Zamknął wytwórnię � Antonio� i dłu-
gi spłacał sprzedażą nadwyżek zbożowych. Skoro bytowi Milejowa zagrażali 
kupcy żydowscy, to on sam stał się kupcem, ale inicjatyw przemysłowych się 
już nie imał.. Może właśnie powstałe zadłużenie, spowodowane upadkiem 
firmy �Antonio�, lecz chyba bardziej wrodzone dziedzicowi nastawienie kon-
serwatywne i skłonność do abnegacji, sprawiły, że nie podejmował on zapla-
nowanej już przez matkę budowy nowego dworu w Milejowie. Początkowo 
kontentował się zamieszkaniem w starym, należącym niegdyś do podstolego 
Suffczyńskiego. Gdy jednak dzieci przybywało, dobudował do zapadającego 
się. w ziemię dworku przybudówkę, kolidującą ze wszystkimi wymogami 
estetyki. Według opisu Teresy z Fudakowskich Rostworowskiej: W Milejo-
wie dom był prawdziwym grzybem bez stylu. Drewniany, niski, o dachu gon-
tem krytym, ale omszałym ze starości i zapadniętym.(...) Nie było kanalizacji 
ani wodociągów, więc stary Pan Antoni wskazywał młodzieży męskiej o kil-
kadziesiąt kroków płynący Wieprz, mówiąc:�Tam możecie się myć� � wręczał 
parasol i kij, dodając: �A jak z potrzebą � tym się ochronicie przed deszczem, 
a tym odgonicie od psów� -W starym domu�jak wspominał Wojciech Ro-
stworowski � podłogi się ruszały, sufity opadały, dostawało się do nich ręką, 
ściany pokrywała pleśń, a jednak życie tam płynęło wartkim nurtem, gdyż pan 
Antoni lubił przyjmować u siebie gości, szczególnie młodzież, a także stałych 
rezydentów nie brakowało. I znów Fudakowska-Rostworowska wspominała: 
(�) bywało gwarno i wesoło, grywano komedyjki, tańczono i kochano się 
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� w nowoczesnym języku � flirtowano. I dodawała: Właściwego ogrodu nie 
było, tylko wysoki brzeg Wieprza, a jego skłon porośnięty drzewami, nieprze-
bytymi chaszczami, może był kiedyś parkiem. Były ślady krętych uliczek i mały 
murowany budyneczek, niby przydrożna kapliczka, miejsce to nazywano Do-
rotka.. Mimo tych wszystkich mankamentów stary dwór nie tyle straszył, co 
lśnił starością, bowiem jego ściany ozdabiały stare portrety, szafy wypełniały 
oprawne w pergamin książki. A dziedzic nabywał nowe dzieła, jak na przykład 
Józefa Supińskiego o badaniach nad strukturą społeczeństwa, którego tomy 
II i III pt. Szkoła polska gospodarstwa społecznego, były najciekawsze. Na-
bywał też kolejne pozycje z Biblioteki Klasyków Polskich, której pierwszym 
tomem były poezje Jana Kochanowskiego. Powieści w zasadzie nie lubił, ale 
rozczytywał się w Trylogii Sienkiewicza. Prenumerował też kilka czasopism: 
�Słowo�, �Prawdę� Świętochowskiego, �Przegląd Tygodniowy� Wiślickiego 
oraz �Przegląd Katolicki� biskupa Nowodworskiego. Pisma te reprezento-
wały sprzeczne kierunki, areligijny pozytywizm i katolicyzm w modelu kon-
serwatywnym, ale ich różnorodność zapładniała jedynie poglądy pana domu 
i jego synów nowymi ideami. Natomiast abnegacja dziedzica objawiała się 
w ubiorze. Przez dwadzieścia pięć lat nosił palto, tzw. jubileuszowe, które 
widać nabył jako młody jeszcze człowiek Używana przez niego kareta miała 
łatę na drzwiach, stangret Grzegorz ubrany był w liberię mocno wyszarganą. 
Ale dziedzic z tym stangretem był bardzo zaprzyjaźniony. Co sprawiło, że on 
się znacznie rozbisurmanił i jak mu się nie chciało, to nawet nie wyjeżdżał 
końmi po gości na stację kolejową do Miłkowic. Musieli oni najmować furkę 
i przyjeżdżali z dużym opóźnieniem. Nabuntowali kiedyś pana Antoniego, 
by zrobił reprymendę Grzegorzowi. Rad nie rad zawezwał stangreta. Służą-
cy zameldował, że wezwany czeka już przed gankiem. Pan Antoni z dużym 
zakłopotaniem wyszedł na ganek, spojrzał na Grzegorza, który czując burzę, 
nastroszył się do odpowiedzi. Ale wzywający dziedzic nagle rzekł: Przepra-
szam � i wrócił do salonu. Zrobiło mu się żal starego Grzegorza i nie dał mu 
reprymendy.

Nie był to człowiek skostniały. Potrafił się bawić, nawet tańcować. Prze-
bywająca w 1893 w Milejowie Zosia Rostworowska z Kowalewszczyzny 
wspominała: Przyjechaliśmy w nocy i trafiłyśmy na bal. Były to imienny Waw-
cia, kilka osób z sąsiedztwa: pp. Popławscy, p. Henryk Potocki z Jaszczowa, 
Rudniccy. Stryjostwo Jasiowie z Zawadówki... tańce szły ochoczo, stryjek jak-
by nie chorował, tańcował zawzięcie i ożywiał całe grono. Przebywającej 
w domu młodzieży wytyczał trasy spacerów. Kazał na Wieprzu zawieść łódki 
10 wiorst w górę rzeki i łódkami tymi potem młodzi wracali.[zdjęcie nr 8]

Właściciel Milejowa działalność społeczną podejmował w ograniczo-
nym zakresie. Przez długie lata był sędzią gminnym z wyboru, do czasu, gdy 
władze rosyjskie nie zniosły tej instancji, wprowadzając sędziów nominowa-
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nych. Pewnego razu sądził Ludwika Grabowskiego, właściciela Sernik, któ-
ry zastrzelił napotkaną w szkodzie świnię należąca do jakiegoś gospodarza. 
Ten podał go do sądu. Grabowski przed niekorzystnym dla siebie wyrokiem 
bronił się tak: Wiera Zasulicz w 1878 strzelała do gen. Fiodora. F. Trepowa, 
szefa policji carskiej, i została uniewinniona. A przecież Trepow to coś więcej 
niż zastrzelona przeze mnie świnia. Antoni Rostworowski był też delegatem 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i w związku z tym przeprowadzał 
lustrację majątków ubiegających się o kredyty. 12 III 1877 zorganizował na-
wet zjazd ziemian w majątku Staw pod Chełmem, podczas którego dysku-
towano nad ówczesnymi problemami życia gospodarczego. Pracę delegata 
Towarzystwa lubił, gdyż dawała mu możność poznania metod stosowanych 
w gospodarstwie przez sąsiadów, a ponadto, odwiedzając szukających kredy-
tu ziemian, był przez nich bardzo serdecznie podejmowany. 

Z datą 16/28 I 1873 otrzymał pismo, podpisane przez starszych Zgro-
madzenia R. Błaszczykiewica i K. Millera, że po dopełnieniu przepisa-
nych formalności w listę kupców Okręgu Lublin zapisany został. Ubiegał 
się o przejęcie do Zgromadzenia Kupców, gdyż z początkiem lat siedem-
dziesiątych aktywnie zajął się handlem zbożem. Głównym jego partnerem 

Jedna z wycieczek 
łódką po Wieprzu 
organizowanych 
przez 
Antoniego Ignacego 
� nad łódką stoi rządca 
Michał Rudnicki, 
w łódce siedzi jego żona 
Natalia z Polańskich, 
mężczyzna w grupie 
od prawej 
Tadeusz Osuchowski.
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był Dom Zbożowy Kuczyńskiego i Malinowskiego z Warszawy, który miał 
swoje przedstawicielstwa w Gdańsku, Berlinie i Szczecinie, dawał kredyt na 
osiem procent, dostarczał firmowe worki, zboże po zmieleniu transportem 
wiślanym dostarczał do Gdańska lub Malborka. Rostworowski firmie tej od-
sprzedawał spore ilości zboża. Jej ajentem w rejonie Lublina był Władysław 
Suchodolski. Ale korzystał też z usług innych firm, jak Zakłady Przemy-
słowo-Zbożowe Stanisława Kropiwnickiego, który w Zegrzynku zbudował 
wielki młyn, jaki rocznie miał przerabiać 100 000 korcy zboża. Inną firmą 
był A. F. Szubert z Kijowa, który również skupował zboże lub Jacob Miller, 
nabywający głównie pszenicę bądź Jan Sypniewski z Warszawy, specjali-
sta w zakresie owczarstwa, skupujący wełnę. Pozostawał także w kontak-
cie z Zakładem Rolno-Przemysłowym Hermana Goldenmega w Warszawie, 
dostarczającym nasiona zbóż i roślin pastewnych, oraz maszyny rolnicze 
� żniwiarki angielskie z firmy Buckleya, lokomobile, młockarnie kon-
ne z menażem. Ziemiopłody i inwentarz nabywał w Agencji Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego Jąkor w Lublinie. Od ognia ubezpieczał go Juliusz Do-
magalski, agent Północnego Towarzystwa Ubezpieczeń w Lublinie. Kontak-
ty z licznymi firmami Rostworowskiemu umożliwiały przyjmowanie ofert 
i cen najbardziej korzystnych. 

Z końcem lat osiemdziesiątych tych realizowany już był transport koleją 
do Gdańska, gdzie odbiorcą był Dom Handlowy Otto et Co. Rostworowski 
dostarczał czterokrotnie w roku po osiemdziesiąt dwa worki pszenicy do sta-
cji kolejowej w Minkowicach lub odbiorcom, braciom Edwardowi i Henry-
kowi Kraussem bądź Domańskiemu w Lublinie. Każdy taki transport worków 
pszenicy odsprzedawany był za 5800 rbs. Nic więc dziwnego, że właściciel 
Milejowa został członkiem Zgromadzenia Kupców, bo handlem zbożowym 
niewątpliwie się parał. Naturalnie, wszystkie te operacje przynosiły mu niezłe 
dochody. Milejów prosperował bardzo dobrze. Znalazły się więc fundusze na 
przeprowadzenie w latach dziewięćdziesiątych wielkiej akcji melioracyjnej. 
Pola milejowskie miały bardzo często wgłębienia w formie miednic, utrzy-
mujące wodę, której nadmiar prowadził do gnicia roślin. Folwark Antoniów 
był położony na terenie dawnego jeziora zwanego Krynicznym, które jeszcze 
przez Suffczyńskich zostało osuszone przez przeprowadzenie głębokiego ka-
nału, zwanego tureckim, gdyż miał być rzekomo wybudowany jeszcze przez 
jeńców Turków, wziętych do niewoli pod Wiedniem. Rostworowski postano-
wił zmeliorować wszystkie swe posiadłości i osuszyć pozostałe jeziora. Spro-
wadził z Warszawy odpowiednie rury o różnych średnicach i przy pomocy 
jednego tylko samouka Andrzeja pobudował kryte kanały, które stworzyły 
funkcjonujący bez zarzutu przez wiele lat milejowski system melioracyjny. 
Spektakularnym osiągnięciem tej akcji była likwidacja wyspy na Wieprzu, 
nazwanej przez jego ojca Wyspą św. Heleny, która teraz, dzięki wysuszeniu 
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otaczających ją błot, została włączona do lądu. O swym systemie melioracji 
Antoni Ignacy wygłosił odczyt � sprawozdanie w Muzeum Przemysłu i Rol-
nictwa w Warszawie.

Do Warszawy jeździł rzadko, tylko w najpilniejszych interesach. Zatrzy-
mywał się wtedy w bogatym domu swego kuzyna Janusza Rostworowskiego, 
u którego zyskał duże uznanie jako dobry gospodarz i zarządca dóbr mile-
jowskich. Janusz, dysponujący wielkim majątkiem, postanowił uczynić go 
swoim spadkobiercą. Na przeszkodzie temu stanęło jednak nieprzewidziane 
wydarzenie. Otóż Bogusław Osuchowski, na tle jakiejś kłótni,wyzwał Janu-
sza Rostworowskiego, pana po siedmdziesiątce, na pojedynek. Janusz, za-
grożony nagłym zgonem, wezwał na pomoc do Warszawy Antoniego. Ten 
przybył i jakoś udało mu się załagodzić spór, tak że do pojedynku nie do-
szło. Jednakże bogacz warszawski wskutek tego wydarzenia zbrzydził sobie 
w jakimś stopniu swego kuzyna z Lubelszczyzny, wezwał adwokata Lucjana 
Wrotnowskiego i zmienił testament, nie czyniąc już Antoniego swoim głów-
nym spadkobiercą, a zapisując mu tylko legat 20 000 rbs.

Zatem przyjaźń z Januszem okazała się po części przemijająca. Natomiast 
ogromnie wiernym przyjacielem domu milejowskiego był Jan Rostworow-
ski z Zawadówki, odległej od Milejowa o 30 km. Z Janem Rostworowskim, 
bardzo dzielnym uczestnikiem powstania styczniowego, o dziwo pan Anto-
ni znalazł znakomite porozumienie, wprost się z nim zaprzyjaźnił. Kuzyn 
ten, o pięć lat młodszy od Antoniego, bardzo często odwiedzał Milejów, był 
dosłownie stałym uczestnikiem wszystkich uroczystości rodzinnych, ojcem 
chrzestnym czterech synów Antoniego. Gdy sprzedał Zawadówkę, w Milejo-
wie dłuższy czas przebywał jego ojciec Julian z Kłoczowa i tu zmarł.

Dziedzic milejowski był człowiekiem nadzwyczaj gościnnym. Po upad-
ku dóbr zarządzanych przez Romana Rostworowskiego w Rachmanowie, 
do Milejowa wpierw przybył zbankrutowany właściciel niegdyś pokaźnych 
dóbr w Kowalewszczyźnie. Był to rok 1880. Roman miał widać rozwinięty 
zmysł pedagogiczny. Bo świetnie gospodarującego Antoniego pouczał, jak 
należy zarządzać majątkiem. Trzeba co sobota zwoływać wszystkich oficjali-
stów i wspólnie interesy omawiać � mawiał pan Roman. � Pamiętaj Antosiu, 
ja tak zawsze w Kowalewszczyźnie robiłem. Roman wyjechał do Warszawy, 
by szukać tam pracy, ale do Milejowa bardzo chętnie przyjeżdżały jego dzie-
ci i dzieci jego brata Adama. Dzięki serdeczności, z jaką gospodarz witał 
przybywających, wszyscy, mimo niewygód, w Milejowie się doskonale czuli, 
szczególnie młodzież. Ale przybywali też starsi krewni. Kiedyś przyjechał 
Konstanty Breza, którego pan Antoni oprowadzał po gospodarstwie i domu. 
Zajrzeli nawet do kuchni, gdzie urzędował kucharz w bardzo brudnym far-
tuchu. Breza, któremu nie brakło poczucia humoru, zwrócił się do Antosia, 
mówiąc: Widzę, że kuzyn i kominiarza nadwornego trzyma! 
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Patriotyzm właściciela Milejowa � zdaniem jego syna Wojciecha � prze-
jawiał się w takiej oto formie, że gdy z racji różnych świąt rodziny carskiej, 
a także rocznic koronacji, w kościele milejowskim, jak i innych na terenie 
Królestwa, z nakazu władz po mszy św. śpiewany był hymn �Ciebie, Boże, 
chwalimy�, Antoni Rostworowski pierwszy wychodził z ławy kolatorskiej, 
szedł przez cały kościół do drzwi i opuszczał dom Boży. Praktykowane od 
lat postępowanie nie wywoływało żadnych reperkusji. Natomiast wiadomo 
było, że kolator jest człowiekiem głęboko religijnym. Jak zapisał jego syn 
� biskup Wawrzyniec � Ojciec proboszczowi pomagał w ceremoniach i śpie-
wach rożnych, a my w komeżkach służyliśmy. Antoni dbał o to, aby on, ani 
jego rodzina, aby nikt nie spóźniał się na mszę św. W Wielkim Tygodniu i ok-
tawie Bożego Ciała codziennie uczestniczył we mszy św., lektura Pisma św. 
w Wielki Czwartek wyciskała mu łzy z oczu. Kontakt z Bogiem pozwalał mu 
zachować wielką pogodę ducha. W życiu codziennym cenił prostotę i uczci-
wość, był przeciwnikiem wszelkich sztucznych ceremonii. Jego ulubionym 
zajęciem było dosiadanie linijki i nieraz wspólnie z którymś z synów, wyjazd 
w pole, celem oceny przebiegu prac i zapowiedzi plonów. W tych podróżach 
najczęściej towarzyszyła mu ulubiona suczka buldożerka imieniem Boksa.

Antoni Rostworowski w zasadzie nigdy nie chorował. A jednak wszystko 
na tym świecie jest względne. Otóż nagle okazało się, że na plecach wyra-
sta mu niezauważalny przez długi czas guz. Po wielu namowach udał się do 
warszawskiej kliniki doktora Stolmana na operację. Wycięty mięsak miał być 
niezłośliwy. Chory początkowo wracał do zdrowia. Ale wkrótce okazało się, 
że guz był bardzo złośliwym nowotworem, zwanym sarkomą. Doszło do dru-
giej operacji, po której stan chorego już był beznadziejny. Posługę duchową 
niósł mu znany w Warszawie ks. Volkner. Antoni przyjął sakramenty święte, 
będąc w pełni przytomny. Sam wyszukał sobie modlitwy, którymi Kościół 
żegna odchodzących z tego świata. Odmawiał je do ostatnich chwil w dniu 19 
XI 1896, kiedy zmarł. Ciało zostało przywiezione do Milejowa, gdzie odbył 
się pogrzeb, po którym zwłoki spoczęły w podziemnej krypcie kościoła. Teo-
dor Żychliński poświęcił mu bardzo piękny nekrolog, pisząc: Był to człowiek 
niestrudzonej pracy, obok rzadkiej skromności. Łagodnego i niepospolitego 
charakteru, wierny syn Kościoła, chętnie czynił dobro tak, iż nie wiedziała 
lewica co czyni prawica. -

Odszedł człowiek, którego życie przypadło na bardzo trudny okres 
w dziejach narodu. Klęska powstania mrokiem okryła wszelkie nadzieje. Ale 
hołdowanie nadziejom przyszłości można było zastąpić pracą dla teraźniej-
szości. Właśnie taką postawę zajął Antoni Ignacy Rostworowski, stając się 
jakże silnym pomostem pomiędzy pokoleniem napoleończyków i tych Ro-
stworowskich, którzy służyli już niepodległej Polsce Piastując stanowisko 
dziedzica Milejowa, okazał siłę charakteru. Wbrew trudnościom, doprowa-
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dził do erygowania pełnoprawnej parafii rzymskokatolickiej w swej osadzie. 
Podjął inicjatywę uprzemysłowienia majątku. Zagrożony roszczeniami ży-
dowskimi, nie poddał się, ale wbrew tradycji szlacheckiej przyjął status kup-
ca i nie tylko oparł się dłużnikom, ale zgromadził jeszcze znaczne kapitały, 
które stały się podstawą dobrego bytu jego synów.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Parafia Milejów: Księga zmarłych od 2 X 1859 do 20 II 1886, Księgą 
urodzeń od 2 X 1859 do 25 XII 1873; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Akt 
fundacyjny kościoła w Milejowie z 22 VI 1856; Pismo Marszałka Szlachty Guberni Lubel-
skiej o nadaniu medalu brązowego; Listy: Marii Rostworowskiej do syna Michała, Warsza-
wa, 14 IX 1894, Zofii Rostworowskiej do brata Michała, Warszawa, 3 IX 1893 i Warszawa 
1896; List bp. Wawrzyńca Rostworowskiego, Płock, III 1954 do Marie Claire Rostworow-
skiej; Teresa z Fudakowskich Rostworowska, �Za szlakiem mego życia. Pamiętniki�, s. 35, 
mps w posiadaniu S. J. Rostworowskiego; Stanisław Kostka Rostworowski, �Kilka danych 
o dobrach milejowskich�, mps, s.5 (w posiadaniu Elżbiety Dembińskiej); APL, Zbiór akt 
Muzeum KUL sygn. 58, 60; 61; Archidiecezjalne Archiwum Lubelskie Rep. 60/IV b/158; 
Ossol. 16052/III Papiery Węgleńskich k. 179-182; S. M. Rostworowski, �Szkice życiorysów 
Rostworowskich w XIX wieku z zasłyszanych i odczytanych szczegółów spisane z pamięci�, 
Kraków grudzień 1944, mps; Moszyński, Wspomnienia, op.cit., s. 14-15; cit.;. 
PUBLIKACJE: O konsekracji kościoła w Milejowie, �Kuryer Warszawski� 1859, nr 302, s. 
1634�1635; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1885, t, VI, s. 422�423; 
T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, R. XX, s. 221; Katalog zabytków sztuki w Pol-
sce, t. VIII. Województwo lubelskie, z. 10 Powiat Lublin, przygotował R. Brylewski, Warsza-
wa s. 37; Stanisław Rostworowski, Listy z wojny polsko-bolszewickiej, Warszawa 1995, s. 
332, 335; M. Florkowska, Ojciec Piotr � benedyktyn, kameduła, rekluz, op.cit., s.16�17, 26; 
A. T. Pawłowska, Początki tworzenia parafii Milejów, �Zeszyty Milejowskie� 1984, nr 15, 
s. 13; A.. Koprukowniak, Aktywność narodowa ziemian lubelskich w latach 1867-1904, [w:] 
Ziemiaństwo a ruchy niepodległościowe w Polsce XIX i XX wieku pod red. W. Cabana i M. 
B. Markowskiego, Kielce 1994, s. 68; Wojciech Rostworowski, �Jak wyglądał stary Milejów 
i jak się w nim kiedyś żyło�,, op.cit.; S. J. Rostworowski, Antoni Ignacy Leon Rostworowski, 
�Zeszyty Milejowskie� 2010, nr 1�2, s. 1-4, 2012 nr 1-2, s. 1-4; tenże, Inicjatywy gospodar-
cze Rostworowskich (1865-1934) w Milejowie na Lubelszczyźnie,�Studia Historii Społeczno-
Gospodarczej�, Łódź 2010, t. VII, s. 275�288.
INTERNET: Historia gminy Milejów, 2003.09.02.[] 

KLARA z OSUCHOWSKICH ROSTWOROWSKA h. Gozdawa, ur. 15 X 1849 
w Zosinie pow. Próżana, córka Bogusława i Marianny z Juszkiewiczów 
h. Ślepowron, żona Antoniego Ignacego

Jej ojciec Bogusław (1819�1891), rządca majątku Jaszczów pod Lub-
linem, był wyznawcą kalwinizmu i do wiary swej był bardzo przywiązany. 
Niemniej przy poślubieniu Marianny katoliczki, zostało ustalone, że syno-
wie będą wychowywani w wierze kalwińskiej, a córki w katolickiej. Tak też 
Klara otrzymała wychowanie katolickie, na katolicyzm też później przeszli 
wszyscy jej bracia. Jedynie ojciec pozostał wierny swemu wyznaniu i został 
pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie, na gro-
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bie jego był napis: Bogusław Osuchowski ziemianin. Bogusław był ostatnim 
właścicielem Zosina, który to majątek przez długie lata pozostawał w rękach 
Osuchowskich. Lecz został im odebrany wskutek represji rosyjskich po po-
wstaniu styczniowym. Wyzbyty posiadłości Bogusław Osuchowski znalazł 
zatrudnienie w majątku Jaszczów należącym do Natalii z Bispingów Kickiej, 
wdowy po generale Ludwiku Kickim, poległym pod Ostrołęka podczas po-
wstania listopadowego. W Jaszczowie były dawne tradycje ariańskie, a i pani 
Natalia optowała za protestantyzmem. Klara imię otrzymała po babce Klarze 
Sartini, której mąż był wpierw nauczycielem w Liceum Krzemienieckim, po-
tem dyrektorem gimnazjum polskiego w Swisłoczy. Klara miała liczne ro-
dzeństwo: brata Bogusława Marię Antoniego (1866�1939), który ukończył 
prawo na Uniwersytecie Warszawskim i z zawodu był wojskowym sędzią 
śledczym, potem pracował jako sędzia sądu okręgowego w Lublinie. Czę-
sto przebywał w Milejowie i tam zmarł już po rozpoczęciu II wojny świato-
wej. Synem Bogusława Marii Antoniego sędziego był Bogusław Zygmunt 
(Sławek), żonaty z Wandą Ostromęcką, właścicielką majątku Tomaszowice, 
gmina Jastków w Lubelskiem. Młodszymi braćmi Bogusława byli: Tadeusz, 
nieżonaty, w okresie międzywojennym administrator majątku Jerzego Zdzie-
chowskiego, Władysław, który starał się o rękę Jadwigi Rostworowskiej, 
córki Romana, odrzucony poślubił Wiktorię Orzeszko, był dzierżawcą ma-
jątków, m.in. Plutowa Wojciecha Rostworowskiego oraz wcześniej urzędni-
kiem w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych. Jedną z sióstr była Zofia, 
zamężna za Leonem Przyborą, właścicielem majątku Siechanowicze, drugą 
Maria Krystyna, ur. jeszcze w Zosinie w 1855, która do czasu pełnoletniości 
zamieszkiwała w Milejowie. Poślubiła Pawła Godziackiego, majora 5 Alek-
sandryjskiego Pułku Huzarów. 

Ślub Klary według księgi ślubów parafii milejowskiej odbył się 12 I 1871 
i o 6 wieczorem był ogłoszony, że w obecności świadków Jana Rostworow-
skiego, lat 32, właściciela posiadłości Zawadówka, parafii wereszczyńskiej, 
powiatu włodawskiego oraz Józefa Bobrowskiego, lat 42, właściciela majątku 
Piaski, tejże parafii, powiatu lubelskiego, zawarto tego dnia kościelny zwią-
zek małżeński między Antonim Rostworowskim, lat 36 (ujął sobie dwa lata), 
właścicielem majątku Milejów, kawalerem (stan wolny), urodzonym w Lubli-
nie, a mieszkającym w Milejowie, synem już nieżyjących rodziców Antoniego 
i Marianny małżonków Rostworowskich, a Klarą Osuchowską, lat 21, pan-
ną urodzoną we wsi Zosin, Kowatyckiej parafii rzymsko-katolickiej, guberni 
grodzieńskiej, powiatu prużańskiego, córką Bogusława i Marianny z domu 
Juszkiewiczówny � małżonków Osuchowskich, właścicieli majątku Zosin, 
która czasowo mieszka wraz z rodzicami w majątku Jaszczów. Związek ten 
poprzedziła zaledwie jedna zapowiedź, ogłoszona w tutejszym kościele para-
fialnym 27 XII/8 I roku bieżącego, od dwóch zapowiedzi nastąpiło zwolnienie 
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za pozwoleniem Konsysto-
rza Diecezji Lubelskiej z 26 
grudnia/ 7 stycznia roku 
bieżącego pod numerem 
14-tym. Nowożeńcy podali 
do wiadomości, że związku 
małżeńskiego poprzednio 
nie zawierali. Kościelnego 
obrządku zaślubin udzielił 
im ksiądz Bartłomiej Ba-
nach, administrator para-
fii Milejów. Akt ten po od-
czytaniu podpisali: ksiądz 
Bartłomiej Banach, admi-
nistrator parafii, Antoni 
Rostworowski, Jan Ro-
stworowski, świadek, Bo-
gusław Osuchowski, Maria 
Osuchowska, rodzeństwo 
panny młodej. Ceremonia 
/ spisania aktu/ odbyła się 
17/29 stycznia 1871 roku 
w posiadłości � osadzie 
Milejów. Tak się przedsta-
wiał ów akt zaślubin, spi-
sany w całości w języku 
rosyjskim, bez przekładu 
polskiego. Według faktycz-

nych dat urodzenia pan młody był o szesnaście lat starszy od swej oblubienicy. 
Nowożeńcom śpieszyło się do zaślubin, skoro uniknęli aż dwóch zapowiedzi. 
Paliło ich silne uczucie miłości, skoro już w tymże 1871, 27 grudnia urodził 
się ich pierworodny syn Antoni Jan Feliks. Klara wydała na świat sześciu sy-
nów. Drugim był Feliks Józef Bogusław, ur. 16 VIII 1874, faworyt ojca, żywy, 
wesoły, lecz umarł mając półtora roku. Potem przyszła kolej na Wawrzyńca, 
Wojciecha i Andrzeja Wincentego Piusa � Jędrusia, który urodził się 31 VII 
1880 z organiczną wadą żołądka i umarł po paru tygodniach. Ostatnim synem 
był Jan Jacek Bronisław, urodzony w 1882, gdy Klara miała trzydzieści trzy 
lata. Synowie przychodzili na świat w Milejowie. Do chrztu nosił ich ojciec 
w towarzystwie rządcy Michała Rudnickiego. Ojcami chrzestnymi najczęś-
ciej byli Jan Rostworowski i Bogusław Maria Antoni Osuchowski. Zarówno 
Jan Rostworowski z Zawadówki, jak i bracia żony z Jaszczowa, byli bardzo 

Czterej synowie Klary i Antoniego Ignacego 
Rostworowskich, od lewej: 

Wawrzyniec, Jan-Jacek (mały), Antoni Jan, Wojciech
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częstymi gośćmi Milejowa. Pewne tradycje kalwińskie w świadomości matki 
i wielka religijność jej męża, który zamierzał być księdzem, sprawiły, że � jak 
zapisał Edmund Moszyński �w ich domu panowały prostota i skromność, 
głęboka pobożności i wielka miłość bliźniego. 

Wychowanie synów pozostawało całkowicie w rękach matki, która prag-
nęła jednak bardzo mieć córkę. Doszło do tego, że swego drugiego z rzędu 
żyjącego syna Wawrzyńca przez długi czas ubierała jak dziewczynkę. W wy-
chowaniu chłopców bardzo czynnie pomagała babka Maria z Juszkiewiczów, 
aż do swej śmierci przebywająca w Milejowie. Miała ona wyjątkowy talent 
pedagogiczny. Nie stosując żądnych kar, potrafiła na chłopcach wywrzeć 
swoją wolę. Klara, która pochodziła z niezamożnej rodziny, nie stawiała mę-
żowi żadnych wymogów co do poprawy standardu ich domu rodzinnego, 
godziła się z wszystkimi niewygodami dworku milejowskiego. Archiwista 
rodzinny S. M. Rostworowski zapisał, że ponoć w dworze milejowskim pod 
sufitami wisiały prześcieradła, na które sypał się tynk z powały. Pokoje goś-
cinne urządzone były w pomieszczeniach szumnie zwanych oficynami. A były 
to dawne kurniki z wejściem bezpośrednio z dworu wprost do poszczególnych 
pokoi, z klepiskiem zamiast podłogi. Pokoje te miały swój symbol wywieszony 
nad drzwiami. Był więc pokój pod kaczką, pod indykiem, pod kogutem. By się 
umyć młodzież szła do Wieprza płynącego u stóp ogrodu. Właśnie młodzież 
chętnie nawiedzała Milejów. Zosia Rostworowska, córka Romana, wspomi-
nała: Druga feta była na imienny Klary z teatrem amatorskim i tańcami. Na 
imienny Klary wystawiano też komedię Ciotka Karola, przełożoną z angiel-
skiego. Przedstawienie tak się udało, że sąsiedzi nie chcieli wierzyć, że sztu-
kę przygotowała młodzież milejowska, a nie zawodowi aktorzy. Chłopców 
pani Klara starała się jak najdłużej pozostawić pod swoją pieczą. Dla nauki 
języków sprowadzała Francuzki i Niemki, natomiast przygotowanie do szkół 
publicznych prowadził pochodzący z Lublina Franciszek Tutakiewicz. Na-
uczał dobrze i kierował się zasadą, iż swoim chlebodawcom trzeba zawsze 
przytakiwać. Miał jednak kłopoty, gdy niekiedy opinie pani Klary i pana An-
toniego były sprzeczne. Wtedy tylko pomrukiwał. 

Z końcem lat dziewięćdziesiątych Klara zapadła w stan choroby ner-
wowej. Opiekujący się nią dr Dunin zalecił odseparowanie się od otocze-
nia i przebywanie w ledwo oświetlonym pomieszczeniu. Nigdy nie była zbyt 
czynna, głównie czytała książki. W tym czasie zachorował także jej mąż. 
Jego stanu nie można było ukryć przed żoną. Ustalono z lekarzem, że Klara 
pojedzie do Warszawy, do kliniki, by pożegnać się z Antonim. Pożegnanie 
to było bardzo wzruszające, gdyż oboje ze łzami w oczach dziękowali sobie 
za razem spędzone lata życia. Wiedzieli też, że to jest już ostatnie ich spot-
kanie. Klara po śmierci męża nigdy zdrowia nie odzyskała. Pewną radość 
sprawił jej jeszcze ślub najstarszego syna z prawnuczką stryja Mikołaja Ro-
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stworowskiego z Miropola. Życie pędziła w wybudowanym specjalnie dla 
niej w ogrodzie osobnym domku, tzw. domku cioci Klary, gdzie przebywała 
pod opieką pielęgniarki. Wykonywała jeszcze pewne roboty hafciarskie dla 
kościoła, czytała książki religijne i przygotowywała się do śmierci. Gdy mó-
wiono jej, że ma dla kogo żyć, mając tylu synów, odpowiadała, że jest bardzo 
zmęczona tym wszystkim, co doznała, i czuje się już niepotrzebna. Obok de-
presji nerwowej zapadła na gruźlicę. Tracąc siły, coraz bardziej zagłębiała się 
w nastrój wiary. Często sobie powtarzała: Tu mnie Panie siecz, tu mnie Panie 
pal, byłeś na tamtym świecie mnie nie odrzucił. Była bardzo kochana przez 
synów. Wszyscy czterej byli przy niej, gdy 15 VI 1902 nad ranem zaczęła się 
jej agonia, która tego dnia doprowadziła do śmierci. Uroczystości pogrze-
bowe odbyły się 19 czerwca. Prowadził je proboszcz milejowski w asyście 
syna zmarłej, ks. Wawrzyńca Rostworowskiego. Do Milejowa przybyli krew-
ni Brezowie i Czapscy, z Rostworowskich było dwoje dzieci Romana: Zofia 

Spotkanie rodzinne w Milejowie po pogrzebie Klary z Osuchowskich Antoniowej 
Rostworowskiej (15 X 1849�3 IV 1907). 

Pierwszy rząd od lewej: p. Wyszyński, ks. Wawrzyniec Rostworowski, 
siedzą: Zofia z Czapskich Stanisławowa Breza, Maria z Juszkiewiczów Osuchowska 

� matka zmarłej, proboszcz milejowski, 
rząd z tyłu od lewej: p. Szumowski, p. Hempel � rezydent, Konstanty Breza, 

Anna z Czapskich Breza, Karol Rostworowski, Wojciech Rostworowski, Gustaw Breza, 
Zofia Rostworowska, Antoni Jan Rostworowski z żoną Marią z Brezów
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i Karol. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła bardzo już wiekowa mat-
ka zmarłej, pani Maria z Juszkiewiczów Osuchowska (zmarła 3 IV 1907). 
Klara Rostworowska została pochowana obok męża w krypcie podziemnej 
kościoła milejowskiego.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum parafii w Milejowie: Księga urodzin od 2 X 1849 do 26 XII 
1873; Akt ślubny z 1871 w przekładzie z rosyjskiego, Listy Zofii Rostworowskiej do brata 
Michała, Warszawa, 3 IX 1893 i Marii Rostworowskiej do syna Michała, Warszawa, 14 IX 
1894; Klara z Osuchowskich Antoniowa hr. Rostworowska z Milejowa, notatka jej wnuczki 
Anny Rostworowskiej, kanoniczki warszawskiej, [w:]S.M. Rostworowski, �Gałąź najmłod-
sza (lubelska) Milejów� � Album w posiadaniu S. J. Rostworowskiego; Moszyński, op.cit. 
s.14-15; BKUL 1222, Zbiór nekrologów i podziękowań za złożone wyrazy współczucia, 
Rostworowska Klara 1902, k. 60; 
PUBLIKACJE: Wojciech Rostworowski, �Jak wyglądał stary Milejów i jak się w nim kiedyś 
żyło�, op.cit. M. Florkowska, Ojciec Piotr - benedyktyn, kameduła, rekluz, op.cit, s. 17�19.
INNE: Epitafium w kościele parafialnym w Milejowie.
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ROZDZIAŁ XXXIX

POKOLENIE XV ROSTWOROWSKICH

WYBIYNY SPOŁECZNIK, CZŁONEK 
LIGI NARODOWEJ 

ANTONI JAN ROSTWOROWSKI, 
WŁAŚCICIEL MILEJOWA I KĘBŁA 

ORAZ JEGO ŻONA MARIA Z BREZÓW

ANTONI Jan Feliks, ur. 27 XII 1871 w Milejowie, w guberni lubelskiej, naj-
starszy syn Antoniego Ignacego i Klary z Osuchowskich, właściciel mająt-
ków Milejów, Jaszczów, Sławatycze nad Bugiem i Kębło w pow. nowoalek-
sandryjskim, wybitny społecznik, skarbnik Uniwersytetu Lubelskiego

Jego akt urodzenia brzmiał następująco: 2/14 stycznia 1872 roku o godz. 
trzeciej po południu przybył osobiście Antoni Rostworowski, mający 38 lat, 
właściciel majątku Milejów, w obecności Michała Rudnickiego, mającego 44 
lata, sędziego poprawczej policji w mieście Lublinie i Feliksa Kotlińskiego, 
w wieku 34 lat, zarządcy majątku Milejowa, i przedstawił nam niemowlę płci 
męskiej, oznaczając, że ono urodziło się we wsi Milejowie 15 grudnia (27 
grudnia) 1871 r., o godz. drugiej po południu, z prawowitej jego żony Klary 
z Osuchowskich, mającej 22 lata. Noworodkowi temu na Chrzcie Świętym, 
który odbył się w tym dniu, nadano imiona Antoni Jan Feliks, a chrzestnymi 
byli Jan Rostworowski, Rozalia Rostworowska, Bogusław Osuchowski i Ma-
rianna Osuchowska... Podpisali ksiądz Bartłomiej Banach, A. Rostworowski, 
F. Kotliński i M. Rudnicki. Ten akt urodzenia jest ważny, bowiem ukazuje kto 
sercu Antoniego Ignacego Rostworowskiego, ojca noworodka, był najbliż-
szy. Naturalnie Jan Rostworowski z Zawadówki wraz z żoną Rozalią oraz 
Osuchowscy � Bogusław, brat Klary, aktualny zarządca sąsiedniego mająt-
ku Kickich Jaszczowa wraz z żoną, Marianną z Juszkiewiczów. Rzecz tylko 
ciekawa, że Bogusław Osuchowski mógł być ojcem chrzestnym podczas ob-
rzędu dokonywanego w kościele katolickim, skoro uchodził za kalwina i po 
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śmierci został pogrzebany na cmentarzu kalwińskim. Natomiast świadkiem 
urzędowym narodzin syna jest Michał Rudnicki, żonaty z cioteczną siostrą 
właściciela Milejowa, były rządca jego dóbr, a obecnie, zatrudniony w sądzie 
poprawczym w Lublinie. Wreszcie Feliks Kotliński, aktualny rządca w Mile-
jowie, który widocznie na tym stanowisku zastąpił Rudnickiego. 

Noworodek w rodzinie był zwany Tolciem. Od dzieciństwa okazywał 
wielką rozwagę, której świadectwem może być chociażby takie zdarzenie. 
Któryś z wujów, gdy przybył do Milejowa, miał ze sobą piękną tabliczkę cze-
kolady. Chciał ją ofiarować Tolciowi, ale zapytał przekornie: � Co ty wolisz, 
mamusię czy czekoladę? Tolcio, nie chcąc utrącić smakołyku, na który miał 
wielką ochotę, odrzekł � Równorzędnie. Pierworodny syn państwa domu 
w 1891 ukończył gimnazjum rosyjskie w Lublinie, w trudnym czasie, gdy 
działał tam bezwzględny rusyfikator Mikołaj Siengalewicz. Nawet tytuł wy-
pracowania maturalnego był prowokacyjny: �Moskwa, jak wiele w tym mie-
ście zostawiliśmy serca, jak wiele ono nam dało�. Zaraz po maturze Tolcio do 
1895 studiował rolnictwo w Halle, może także socjologię, według informacji 
jego córki Marii. Na tym uniwersytecie wówczas królował znany profesor 
Juliusz Kuhn, przez studentów zwany �Papa Kuhn�. Tolcio z grupą polskich 
studentów, a kolegami jego byli: Józef Breza, Stanisław Kowerski, Edmund 
Marcin Moszyński, Paweł Roland, założył wówczas stowarzyszenie Filoma-
cja, którego został obrany prezesem. Z tego czasu zachowało się wspomnie-
nie jednego z członków Filomacji, który napisał: Przy impulsywności serca 
miał głęboką powagę ducha. Czciliśmy go, szanowaliśmy wysoko w naszym 
gronie, był swego rodzaju busolą moralną dla nas wskutek milczącego poro-
zumienia, wyrastał ponad nas w sposób naturalny, siłą faktu. Nie było mowy 
o sporach w sprawach, w których zwracano się do niego, albo które on sam 
rozstrzygał z własnej inicjatywy. Na uniwersytecie w Hali prezes Filomacji 
zetknął się też z ruchem wszechpolskim, którego ideologii pozostał wierny 
przez całe życie. Antoni doktoryzował się z u wybitnego ekonomisty prof. 
Conrada w Jenie na podstawie rozprawy �Rozwój stosunków włościańskich 
w Królestwie Polskim w XIX stuleciu�, opublikowanej w języku niemieckim 
w 1896. Po zdaniu egzaminu otrzymał z wyróżnieniem tytuł doktora filozofii. 
Do rodziców przesłał telegram z dwoma tylko wyrazami: Cum laude, bo też 
doktorat uzyskał z tytułem Summa cum laude.

Już od 1895 często odwiedzał dom swoich kuzynostwa Brezów w Wię-
ckowicach pod Bukiem, nieopodal Poznania. Właścicielka Więckowic, ciotka 
jego przyszłej żony, pisała: Przybyli z Hali p. Moszyński i Antoś Rostworow-
ski. Edmund Marcin Moszyński to w zasadzie wuj Antoniego ze strony matki, 
ale wskutek przesunięcia pokoleń stał się jego uniwersyteckim kolegą. Ro-
stworowski był serdecznie witany w Więckowicach. W rezultacie swych licz-
nych wizyt 27 I 1898 poślubił córkę domu, pannę Marię Breziankę h. własne-
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go. Ślub odbył się w kaplicy dworskiej 
w Więckowicach. Jak zapisał Kon-
stanty Rostworowski: Tolcio był nied-
użego wzrostu, blondyn, miał orli nos 
i nosił brodę. Od 19 XI 1895 przejął 
zarząd majątku Milejów, do którego 
należały folwarki: Białka, Antoniów 
i Klarów. W 1900 nabył od ks. Hohen-
lohe Sławatycze nad Bugiem, które 
wkrótce sprzedał, by w 1903, z kolei 
od Henryka Potockiego z Chrząstowa 
nabyć graniczące z Milejowem dobra 
Jaszczów, z folwarkami Starościce 
i Natalin. Oba folwarki przyłączył do 
Milejowa, a Jaszczów, mający około 
1500 mórg, odstąpił swemu młodsze-
mu bratu Wojciechowi. Gdy chodzi 
o Milejów, to miał on siedem folwar-
ków: Klarów, położony pod lasem, po 
wschodniej stronie Wieprza, o glebie 
piaszczystej, mało urodzajnej, przy 

nim Młynek i dalej Białka i Bilsko, w których były torfowiska. Tam jednak 
zabudowań folwarcznych nie było. Dwa dalsze, to Starościce i Natalin, leżą-
ce na zachód od Wieprza, nazwa tego ostatniego pochodziła od imienia gene-
rałowej Natalii z Bispingów Kickiej, po której Potocki odziedziczył Jaszczów 
z przyległościami. Wreszcie Antoniów, który był wioską niedawno powsta-
łą. Rostworowski często jeździł do swoich folwarków, gdzie sprawdzał sku-
teczność podjętych zamierzeń gospodarczych. stał się już właścicielem dóbr 
znacznych, liczących około 7000 mórg.

Rostworowski w Milejowie w ciągu trzech lat zniósł serwituty, będące 
zarzewiem konfliktu między dworem i wsią, pobudował czworaki murowane, 
a pracownicy dworscy otrzymywali mieszkania o wielkości dostosowanej do 
liczby osób tworzących rodzinę. Każda rodzina dostawała teren odpowiedni 
do założenia własnego ogródka. Zaangażował lekarza, świadczącego pomoc 
medyczną, wprowadził emerytury dla pracowników dworskich. Początkowo 
na strychu jednego z budynków gospodarczych umieścił ochronkę bądź po-
czątkową szkółkę, kryjąc ją przed oczyma żandarmów. Później, gdy reżim 
carski złagodniał, w pobliżu czworaków pobudował nową szkołę, do któ-
rej uczęszczały dzieci pracowników folwarcznych, jak i początkowo także 
z rodzin chłopskich. W szkole, jak zapisała córka Antoniego, Maryjka, były 
biurka z ławkami, a w głębi dużej sali była podnoszona drewniana ściana, 

Antoni Jan Rostworowski (Tolcio) 
� pierworodny syn Klary i Antoniego 

Ignacego
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za którą otwierało się pomieszczenie z ukrytymi podręcznikami polskimi 
i kajetami zawierającymi wypracowania i dyktanda pisane przez uczniów 
w języku polskim. W dużej sali natomiast na ławkach leżały porozkładane 
podręczniki rosyjskie. Prowadzenie nauki w języku polskim było bardzo ry-
zykowne, gdyż w szkole w każdej chwili mógł zjawić się rosyjski inspektor, 
który ukarałby dotkliwie nauczycieli za ich działalność patriotyczną. Antoni 
własnym dzieciom wieczorami w kancelarii domowej czytał polskie książ-
ki, szczególnie powieści Sienkiewicza. Co więcej, w dworze milejowskim 
toczyły się poważne dysputy z odwiedzającymi dwór działaczami narodo-
wymi. Podczas tych wieczornych dysput dzieci nie były wyganiane do pokoi 
bawialnych, lecz przeciwnie, Tolcio nakazywał im, by siadały na progu salo-
nu i wsłuchiwały się w tok prowadzonych rozmów. W tym czasie Tolcio nie 
był jeszcze tak aktywnie religijny, jak u kresu życia. W jego korespondencji 
z datą 6 I 1907 na dzień Trzech Króli zachowała się wzmianka: Dziś byłem 
u spowiedzi (...) Ociągałem się z tym, jak mogłem i gdyby nie pomoc Marysi 
[żony] pewno bym nie poszedł. 

Dziedzic na skalę Milejowa był wielkim budowniczym, mówiono, że 
chce tu stworzyć nowy Manchester. Natomiast nie wzniósł nowego dworu dla 
swej rodziny, mimo, że zdawał sobie sprawę z tego, że dla zdrowia dzieci 
powinien koniecznie nowy dom postawić, o czym wspominał w 1908 w swej 
korespondencji. Natomiast przystąpił do uprzemysłowienia swych posiadło-
ści. W Milejowie wybudował młyn, gorzelnię i suszarnię chmielu, w nabytych 
niedawno Starościcach uruchomił cegielnię, przeprowadził linię kolejki wą-
skotorowej do Białki, gdzie założył tartak i kopalnię torfu, którego używał do 
opalania cukrowni i zabudowań folwarcznych. W Bilsku dokonał melioracji 
bagien na obszarze 200 ha. Tam również doprowadził kolejkę wąskotorową. 
dzięki której mógł eksploatować tamtejsze bogate torfowisko. W Klarowie 
i Młynku zainicjował gospodarkę rybną w stawach o powierzchni 70 ha. Był 
głównym akcjonariuszem towarzystwa, które wzniosło w Milejowie w latach 
1907�1908 cukrownię. Zakład ten właściwie sam budował, sprowadzał inży-
nierów i techników. Spółkę akcyjną właścicieli cukrowni tworzyli ziemianie: 
Józef Drecki z Krzesimowa, Leon Przanowski z Krasnego, August Popławski 
z Łysołaj, no i Antoni Rostworowski, jako główny akcjonariusz. Pierwszym 
dyrektorem cukrowni został Stefan Jabłkowski z Warszawy, drugim Różański, 
którego później zastąpił Edmund Znatowicz. W tym czasie w Jaszczowie była 
już stacja kolejowa. Wybudowano więc kolejkę wąskotorową z Krzesimowa 
przez Antoniów i Milejów do Zgniłej Strugi, dochodzącą do Jaszczowa przez 
Białkę, łącznie na trasie 20 km. Dopilnował też, aby na stacji w Jaszczowie 
powstała bocznica szerokotorowa, podchodząca pod zbudowany przez dzie-
dzica milejowskiego spichlerz. Możność korzystania z kolei była ważnym 
czynnikiem, gdyż zwalniała transport konny, dawniej niezbędny w relacji ze 
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stacją kolejową.. Wokół cukrowni powstawało osiedle mieszkaniowe, w któ-
rym mieszkali członkowie dyrekcji i pracownicy. We wrześniu 1920 Milejów 
odwiedził kuzyn właściciela, ówczesny major Stanisław Rostworowski. Tak 
oto opisał swoje wrażenia: Dotąd znać tam kulturę wyjątkową. Ogromna cu-
krownia, pola ślicznie uprawione i obsiane. �Ambulatorium Weterynaryjne� 
sejmiku powiatowego, do czego pewno Tolcio się przyłożył. �Szpital powia-
towy� we wsi [w Jaszczowie], czworaki piękniejsze od dworku. Ale mimo to 
chłopi miejscowi są komunistami i czekali trochę na bolszewików. Dopiero 
wieści o rabunkach, jakich dopuszczali się po dojściu o kilka mil stąd za Wie-
przem, podziałały więcej niż cała agitacja. Lud jeszcze strasznie ciemny, skoro 
10 dni temu rozgrabił całą szkołę, by �podatków nie płacić�. 

W czasach aktywności Antoniego Rostworowskiego Milejów jednak 
zmienił swój charakter, przestawał być wsią, a stawał się osadą. Rostworow-
ski w swoich majątkach ziemskich prowadził specjalistyczną gospodarkę na-
stawioną na hodowlę bydła rasy holenderskiej i trzody rasy wielkiej angiel-
skiej, zajmował się nasiennictwem, z Galicji sprowadzał nasienie buraczane, 
a w późniejszych latach już sam sprzedawał znaczne ilości nasienia burcza-
nego. Na gruntach folwarku Natalin był pionierem uprawy czarnej soi. Za 
namową Lilpopów w Kęble zaczął produkować masło pakowane, ale nie było 
na nie zbytu, bo włościańskie było tańsze. 5 VI 1912 w Lublinie odbywał się 
pokaz inwentarza żywego. Hodowla milejowska wystawiła swoje sztuki po-
kazowe, które otrzymały dziesięć odznaczeń: mały złoty medal, trzy srebrne 
duże medale, jeden srebrny mały i cztery dyplomy uznania oraz 150 rubli go-
tówki w nagrodę. Dziedzic milejowski wspierał także finansowo komitet or-
ganizacyjny pokazów rolniczo-hodowlanych w pobliskiej Łęcznej i uczestni-
czył w zorganizowanym tam pokazie w sierpniu 1913. Milejów był majątkiem 
bardzo dobrze wyposażonym w maszyny rolnicze. W Archiwum Łódzkim za-
chował się spis obejmujący aż 165 pozycji. W majątku była zatem lokomo-
tywa z młockarnią i elewatorem, dwa siewniki do buraków, sześć żniwiarek 
zwyczajnych, sześćdziesiąt sześć bron zwyczajnych, dwanaście kultywatorów 
i wiele innych maszyn. Rostworowski z posiadłości swych uzyskał znaczne 
dochody, co dawało mu możliwość zakupu nowych posiadłości. W marcu 
1910 Tolcio przebywał w Wiesbaden, nie wiadomo czy bardziej dla celów 
kuracyjnych, czy też biznesowych, wiadomo natomiast, że grywał w brydża 
ze Stanisławem Wesslem, właścicielem Kębła. Być może, że wtedy zapadła 
decyzja, iż odkupi on od Wessla, żonatego z Zofią z Rostworowskich, majątek 
Kębło koło Wąwolnicy pod Nałęczowem, co nastąpiło właśnie w owym 1910. 
Jego dobra wtedy objęły około 2,5 tys. ha. Warto dodać, że do Milejowa na-
leżały spore obszary leśne, ciągnące się za folwarkiem Klarowem. Natomiast 
dobra kębelskie składały się z kilku posiadłości, a więc Kębła Zagórzańskie-
go, do którego należały Góra, osada Wąwolnica, wieś Zawada, Mareczki wraz 
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z karczmą, Osada Stanisławska z karczmą, kolonia Huta z dworską osadą, ko-
lonia Zofianka z karczmą, kolonia Zaborze z karczmą, kolonie Noworąblów 
i Rogalów, do dóbr należały młyn wodny i tartak.

W owych latach 1910�1911 zapadają ważne decyzje natury ekonomicz-
nej. By sfinansować zakup Kębła, Tolcio zdecydował się odsprzedać część 
ziemi oraz lasu. Sprzedał 81 włók po 8000 rb. uzyskując 648 000 rb. Na 
to jednak, aby mógł odsprzedać las, musiał mieć zezwolenie z Petersburga. 
W 1911 wyjechał więc do stolicy państwa carów i tam okazał się na tyle 
obrotny, iż dotarł do samego ministra rolnictwa Krywoszcina, który wyraził 
zgodę na sprzedaż lasu. Tolcio był człowiekiem ogromnie rodzinnym i utrzy-
mywał szalenie bliskie i serdeczne stosunki ze swymi krewnymi, zarówno 
ze strony Rostworowskich jak i Osuchowskich. Został zaproszony do Ty-
zenhauzu w Kurlandii (dzisiejsza Łotwa) do roli ojca chrzestnego Edmunda 
Antoniego Moszyńskiego, późniejszego utalentowanego dziennikarza, który 
przyszedł na świat 24 IV 1911, jako syn Edmunda Marcina i Natalii z Osu-
chowskich, siostry matki Tolcia. Jego ojciec był wówczas administratorem 
w dobrach Rainolda Przeździeckiego. Wskutek różnicy wieku nastąpiło prze-
suniecie pokoleń i Edmund, dorastając, swego ciotecznego brata Tolcia na-
zywał wujem. Matką chrzestną była pani z sąsiedniego majątku � Elżbieta 
Kownarska. Z kolei w tym samym roku Tolcio był wzywany do Warszawy 
dla rozsądzenia spraw rodzinnych Rostworowskich. Od dawna Milejów na-
wiedzał Karol Rostworowski, syn Romana z Kowalewszczyzny, który po 
ślubie przyjeżdżał nawet ze swymi synkami Tomaszem i Stefanem. Jego tryb 
życia jednak skłonił żonę Teresę z Fudakowskich do separacji z małżonkiem. 
Antoni Rostworowski, który w jakiejś mierze patronował temu związkowi 
małżeńskiemu, i dwaj bracia Fudakowscy, Bronisław i Kazimierz, uczestni-
czyli w naradzie rodzinnej poświęconej omówieniu warunków tej separacji. 
Antoni powinien był być adwokatem Karola. Czy był, nie wiadomo, gdyż do 
separacji doszło. Po upływie dwóch lat, 24 VI 1913 w Krakowie odbywał się 
ślub Teresy Przewłockiej z Woli Gałęzowskiej z Romanem Rostworowskim 
z Zajączkowic pod Ostrowcem. Na uroczystości tej rodzinę Rostworowskich 
reprezentował Tolcio, przybyły z dziećmi Maryjką i Antosiem. Nie minął rok, 
a gdy wybuchła I wojna światowa. Rostworowscy w obliczu zbliżających się 
działań frontowych w popłochu opuścili Zajączkowice i szukali schronienia 
w Kęble, dokąd wojska austriacko-niemieckie na razie nie docierały. Pokaza-
nie tych kilku świadectw aktywności Antoniego wskazuje na to, jak wiele on 
czynił dla utrzymania więzi rodzinnej w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Po powrocie z Kurlandii do Milejowa w 1911 Rostworowski sprzedał część 
lasu, co mu dało 56 000 rb. Dysponował więc kwotą 704 000 rb, co mu po-
zwoliło po pierwsze spłacić 36 000 rb. pożyczki zaciągniętej w Towarzystwie 
Kredytowym Ziemskim, a następnie spłacić swoich trzech braci. Wojciechowi 
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i Janowi wypłacił po 75 000 rb., a Waw-
rzyńcowi 25 000 rb. co razem stanowiło 
211 000 rb. W jego rękach pozostawała 
jeszcze kwota 493 000 rb., którą w czę-
ści tylko pokrywał zakup Kębła. W tym 
czasie za 1800 rb. w Lublinie nabył tak-
że mocno podniszczony dom, w którym 
według tradycji zatrzymał się niegdyś 
przejeżdżając przez miasto król Jan III 
Sobieski. Dom ten chciał przenieść do 
Kębła i wykorzystywać na mieszkania 
dla swych rezydentów. Przebywający 
w Milejowie, a pochodzący z Wielko-
polski kuzyn jego żony Jerzy Stablewski 
uważał, że zakup ten był wyrazem nie-
potrzebnej rozrzutności. Twierdził też, 
że nabycie Kębła było złym interesem. 
Majątek rocznie dawał dochód brutto 
4000 rb., ale z tego połowę trzeba było 
spłacać spółce ziemskiej. Natomiast 
procenty od pożyczonych kwot wynosi-
ły 40 000 rb. Stablewski zapisał: Gospodarka w Kęble na bardzo niskim stop-
niu stoi, więc trzeba ją urządzać, podnosić, a wiem jak kosztownie to Toszek 
[tak nazywał Antoniego] robi, wydatki na dom i wychowanie podrastających 
dzieci coraz większe, a to wszystko na kredyt, już się mdło robi od tego podpi-
sywania, wykupywania weksli i zaciągania pożyczek. Może zresztą, że Toszek 
to wszystko widzi, tylko się z tym nie zdradza, bo bardzo często głęboko jest 
zamyślony. Na razie natomiast młody przedsiębiorca prawie stale był w po-
dróżach pomiędzy dwoma swymi majątkami. Od czasu, gdy 1 X 1910 stał się 
właścicielem Kębła, zaczął instalować się w nabytym tamtejszym pałacu.

Dwór w Milejowie był budynkiem wprost archaicznym, więc Antoni 
przeniósł się z rodziną do Kębła. Milejów opuszczony przez właściciela, był 
już teraz prowadzony przez administratorów, Marcelego Zarembę, którego 
wszyscy lubili i cenili, potem od 1920 przez Edmunda Marcina Moszyńskie-
go, który chroniąc się przed rewolucją bolszewicką opuścił Kurlandię. Rów-
nież poszczególne cztery folwarki: Klarów (od imienia matki Antoniego), 
Antoniów (na cześć któregoś z Antonich), Natalin i Starościce były wtedy 
wydzierżawione, np. Starościce Zofii z Osuchowskich, wdowie po Leonie 
Przyborze, która płaciła Tolciowi jedynie symboliczną tenutę. W pewnym 
okresie Tolcio na prośbę swego sąsiada, właściciela Jaszczowa, zatrudnił 
jako rządcę jego syna Juliusza Poniatowskiego, późniejszego ministra rol-

Jerzy Stablewski, syn Anny z Brezów 
i Stefana z Czeradza w Poznańskiem, 
cioteczny brat Marii Rostworowskiej, 
stały rezydent w Milejowie i Kęble, 
autor pamiętników zdeponowanych 

na KUL
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nictwa w II Rzeczypospolitej. Ten jed-
nakże zaczął prowadzić agitację wśród 
pracowników folwarcznych Milejowa 
i wywołał strajk. Rostworowski mu 
tłumaczył, że wśród podległych sobie 
pracowników nie powinien agitować. 
Wydawało się, że Poniatowski przyjął 
jego uwagi. Po pewnym czasie jednak 
wywołał ponownie strajk. Wówczas 
właściciel Milejowa zwolnił go z pracy. 
Pomagał natomiast swoim krewnym, 
m. in. przyjął szukającego zatrudnienia 
Władysława Rostworowskiego, które-
mu w leśniczówce powierzył prowa-
dzenie hodowli nutrii. Przeniesienie się 
Rostworowskiego do Kębła po piętna-
stu latach zarządu majątkiem na pew-
no wstrzymało rozwój Milejowa, który 
jednak zyskał już charakter osady na poły przemysłowej. Osada ta podczas 
wojny światowej, kiedy w 1915 Austriacy forsowali przeprawę przez Wieprz, 
uległa pewnym zniszczeniom, m.in. wskutek ostrzału artyleryjskiego zdruz-
gotany został stary dwór milejowski oraz częściowo kurniki poprzerabiane 
na pokoje gościnne.

Natomiast teraz �Toszek� zamierzał zmodernizować gospodarkę w Kęb-
le, która dotąd mogła się prezentować jedynie hodowlą 332 owiec. Ale na to 
potrzebne były finanse. Zamierzał przeprowadzić wyrąb lasu w Kęble na ob-
szarze dziesięciu włók i otrzymał na to zgodę Komitetu Leśnego, ale musiała 
ona być potwierdzona przez ministerium w Petersburgu. Dziedzic Kębła wy-
stąpił o nią odnośnym pismem. Nie otrzymując jednak odpowiedzi, zaciągnął 
w Banku Kredytowym pożyczkę 38 000 rb. pod sprzedaż zboża z Milejowa 
i na 8900 rb. pod sprzedaż zboża z Kębła. Podjął też starania o przeszaco-
wanie wartości Kębła. Chciał, by wycena majątku była wyższa, bo wówczas 
pod zastaw mógłby zaciągać wyższe kredyty. Gościł więc u siebie Henryka 
Gerlicza z Kraczewic, który przybył jako delegat Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego, celem dokonania nowego oszacowania majątku. Sporządzony 
bilans finansowy dóbr Rostworowskiego za rok gospodarczy 1910 na 1911 
nie był korzystny, wykazywał milion rubli zadłużenia. W Kęble nie było do-
brych stosunków pomiędzy dworem a pracownikami folwarcznymi. Jak za-
pisał Stablewski � lud lubelski mówił, że majątki po Preszlach, Wesslach 
i Zbyszewskich są przeklęte za to, że przodkowie byli bardzo niedobrymi 
panami dla swych podwładnych, szerząc wszędzie łzy i krzywdę. Ta ich sro-

Zofia z Osuchowskich, 
wdowa po Leonie Przyborze, 

dzierżawca folwarku Milejowa � Starościce
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gość objęta jest w kursującym po Lubelskiem dwuwierszu: Wessel, Preszel, 
a Zbyszewski trzeci, to rodzone diabła dzieci. Ta konfliktowość stosunków 
społecznych w nabytym majątku też nie ułatwiała Rostworowskiemu pracy. 
Ale też trzeba powiedzieć, że wprost jego niebywałą zasługą stało się to, że 
charakter tych stosunków zdołał całkowicie odmienić, pozostawiając po so-
bie wśród mieszkańców Kębła i Wąwolnicy bardzo serdeczne wspomnienia. 
Pierwszym aktem ugody było rozwiązanie sporu o młyn w Wąwolnicy. Spór 
dotyczył gruntu pod stawem, że należy do miasta, a tylko woda do dziedzica, 
wobec tego Antoni sprzedał miastu młyn za 12 000 rb. i spór się skończył. 
Kolejnym aktem szerzącym sympatię do nowego dziedzica, było to, że Antoni 
pojechał na zebranie kółka rolniczego w Nałęczowie i zaprosił jego członków 
do zwiedzenia cukrowni w Milejowie oraz stacji doświadczalnej w Staroś-
cicach. Co więcej, rzeczywiście zorganizował taką wycieczkę dla członków 
kółka i uczniów szkoły rolniczej, razem dla dziewięćdziesięciu osób. Córka 
Antoniego, Maryjka Rostworowska, zapisała, że ojciec cieszył się u chłopów 
specjalnym zaufaniem, podobnie jak prezes Kółek Rolniczych Leon Hem-
pel ze Skorczyc pod Urzędowem. Właściciel Kębła wspierał Towarzystwo 
Wspólnej Pomocy Pracowników Rolnych. Jego współdziałanie polegało na 
tym, że pomagał członkom Towarzystwa w znalezieniu pracy. Rostworowscy 
utrzymywali też serdeczne stosunki z wielu sąsiadami ziemianami: z Kon-
stantym Przewłockim z Woli Gałęzowskiej, Henrykiem Woronieckim z Kań, 
Władysławem Kleniewskim z Opola, Stefanem Kowerskim z Józwowa, Bro-
nisławem Lilpopem z Czesławic, Bronisławem Fudakowskim z Uhra, Hen-
rykiem Gerliczem z Kraczewic, Pawłem Rohlandem, żonatym z kuzynką 
Heleną z Brezów z Żabiej Woli, Kuczyńskimi z Rąblowa, Wesslami z Żyrzy-
na i wielu innymi, a także z Gustawem Brezą z Więckowic w Wielkopolsce 
i Stanisławem Brezą z Siekierzyniec pod Ostrogiem na Wołyniu. Z rodzicami 
Stanisława Achillesem i Felicją z Pruszyńskich Brezami Tolcia i jego żonę 
łączyły bardzo bliskie uczuciowo stosunki rodzinne. Zachowała się bogata 
korespondencja Tolcia z Achillesem Brezą, którego w listach nazywał ojczy-
kiem lub stryjem oraz z jego żoną, Felicją Brezową nazywaną matuleńką. 
Wszystkie te przyjazne relacje stały się też przyczyną niemałą tego, że Tolcio 
stale podróżował, to uczestnicząc w różnych zebraniach i naradach ziemian, 
to będąc obecny na niemniej licznych uroczystościach pogrzebowych. Ale 
zdarzały się i radosne obrzędy, jak na przykład chrzciny Henryka Rostwo-
rowskiego, syna jego brata, na którą to uroczystość tę udał się do Rybczewic. 
Teraz, jako najstarszy w rodzie Rostworowskich linii milejowskiej, czuł się 
częściowo odpowiedzialny za losy swych młodszych braci. Ks. Wawrzyńca 
starał się odwieść od decyzji odłączenia się od Kościoła katolickiego. Gdy to 
okazało się nieskuteczne, nadal utrzymywał z nim braterskie stosunki. Śledził 
losy swego najmłodszego brata Jaśka, który wędrował po Francji i kontynen-
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cie amerykańskim. Gdy zaszła potrzeba, 
podpisał wystawiane przez niego weksle, 
co go kosztowało 20.000 rb. Ciążyły na 
nim również obowiązki opieki nad włas-
nymi dziećmi, których do 1915 narodzi-
ło się ośmioro. Na przykład, w związku 
z tym, że syn Staś zachorował i trzeba 
go było leczyć, Tolcio udał się z nim do 
Austrii, do Göggingen. Z dziećmi miał 
bardzo dobry kontakt, a chyba najlepszy 
z najstarszą córką Maryjką. Z Maryjką 
i jej młodszą siostrą Nuną składał wizyty 
różnym krewnym, m.in. Henrykowi Sien-
kiewiczowi � pisarzowi. Dbał o właściwe 
zachowanie dzieci i był dla nich przykła-
dem. Po wielu latach Nuna pisała: Jesz-
cze i tu w Toruniu staje mi w pamięci 
postać Tatusia i jego śliczna, wrodzona 
kurtuazja względem każdego człowieka. 
Kurtuazja wynikająca z miłości. Tolcio 
z żoną i swymi najstarszymi dziećmi Maryjką i Antosiem udał się do Miro-
pola na Wołyń, gdzie gospodarował Stanisław Czapski, syn Justyny z Ro-

stworowskich. Dla dzieci taka podróż 
była wielką atrakcją. Zostawił je z żoną 
w Miropolu, a sam udał się do Miaso-
ty, pow. Mołodeczno na Wileńszczyznę, 
do majątku Kazimierza Tyszyńskiego, 
praprawnuka Sartinich. Pochodzili oni 
z Mołdawii, którą opuścili, unikając prze-
śladowań unitów przez prawosławnych. 
W Miasocie mieszkał i zmarł Mateusz 
(E. Moszyński podaje Maciej) Sartini 
herbu własnego, profesor Liceum Krze-
mienickiego, żonaty z Anną z Domb-
rowiczów herbu Dąbrowa, oboje ob-
rządku wschodniego. Oni byli właśnie 
prapradziadkami Tolcia ze strony matki. 
Zostali pochowani pod kaplicą unicką 
w Miasocie. Ale obecnie Kazimierz Ty-
szyński wybudował w tej miejscowości 
kościół katolicki i postanowił w nim 

Mateusz Sartini profesor 
Liceum Krzemienieckiego, 

prapradziadek Klary
 żony Antoniego Jana Rostworowskiego

Kazimierz Tyszyński, syn Olexandra, 
budowniczy kościoła katolickiego 

w Miasocie, pow. Mołodeczno.

Rostworowski-Monografia tom2.ind559   559Rostworowski-Monografia tom2.ind559   559 2013-03-20   15:06:552013-03-20   15:06:55



~ 560 ~

umieścić tablicę pamiątkową Anny i Mateusza Sartinich. Właśnie na uroczy-
stość odsłonięcia tej tablicy ku czci swych pradziadków Antoni Rostworow-
ski pojechał do Miasoty. B. Łopacińskiego Lublin 2888, k. 117-118, Biogra-
my absolwentów szkoły im. Stanisława Staszica Lublinie T. 1. Urodzeni do 
1890; BPAN w Krakowie 7861, Ryszard Wojdaliński, Wspomnienia lubel-
skie z lat 1915-1918 na tle ogólnej sytuacji politycznej, s. 34,47-48, 52-55, 
58, 80, 129, 133, 135, 161, 209; BPAN w Krakowie 7785 Materiały Józefa 
Zielińskiego, Antoni Jan Feliks Rostworowski (życiorys napisany w 1968 
przez Stanisława Kostkę Rostworowskiego); APL 247, Archiwum Brezów, 
listy Antoniego Rostworowskiego do Achillesa i Felicji Brezów, APL 244, 
listy Zofii z Czapskich Brzeziny i jej męża Stanisława do Achillesa i Felicji 
Brezów, listy Zofii z 1896 i 1903; APL 35/93/0/14/116 Materiały dotyczące 
Antoniego Rostworowskiego; APŁ, 698 V-40 /1-6 Akta heraldyczne Rostwo-
rowskich; Archiwum Związku Rodziny Rostworowskich � listy: Antoniego 
Rostworowskiego do Ludwika Mycielskiego, Kębło, 4 XI 1924, Anny Ro-
stworowskiej do S. M. Rostworowskiego, Toruń, 2 I 1964; Ossol. Papiery 
Stablewskich 15972/II, 60014/II.60017/II, k. 503-506, k. 507-510.Należy 
dodać, że o ile Tolcio był prawnukiem Klary z Sartinich, o tyle Kazimierz 
Tyszyński był prawnukiem jej siostry, Teresy z Sartinich, która poślubiła Era-
zma Tyszyńskiego i w odróżnieniu od swych rodziców była pochowana na 
cmentarzu katolickim we wsi Plebania, gdzie już dawniej był kościół katoli-
cki. Była jeszcze trzecia siostra, Helena z Sartinich, zamężna Gerłowiczowa, 
autorka pamiętników rodzinnych.

Jedną z przyczyn, dla których dziedzic z Kębła był tak serdecznie wspo-
minany w Wąwolnicy, a nawet Nałęczowie, było to, że przez całe swoje życie 
zabiegał o rozwój oświaty i szkolnictwa na Lubelszczyźnie. Nie łożył na te 
cele tak wiele, jak Stanisław Wessel, bo nie miał tak dużej fortuny, natomiast 
w sprawach oświaty zdziałał wiele. W Milejowie założył siedmioklasową 
szkołę powszechną. W latach 1918�1921 był prezesem i organizatorem do-
zoru szkolnego gminy Drzewce, który prowadził przy pomocy kierownika 
kursów rolniczych w Nałęczowie � Aleksandra Pasiaka oraz Jadwigi Trusz-
kowskiej, nauczycielki i właścicielki dwuklasowej szkoły początkowej w Na-
łęczowie. W Kęble ufundował czteroklasową szkołę dla dzieci folwarcznych. 
W sąsiednim Rogalowie ofiarował budynek na spółdzielnię, w którym wy-
odrębnił izbę dla tamtejszej szkoły. Gdy w 1905 zostały zaawansowane pra-
ce nad powołaniem tak cenionej w społeczeństwie Lubelszczyzny �Szkoły 
Lubelskiej�, Rostworowski wśród licznego grona ziemian został członkiem 
jej Rady Opiekuńczej. Losami szkoły, w której potem kształciło się czterech 
jego synów, zawsze żywo się interesował. Jego podpis widnieje na liście wy-
stosowanym przez członków Rady Szkoły Lubelskiej, w którym oświadcza-
no, że najważniejszym zadaniem szkoły jest wychowanie, przygotowanie no-

Rostworowski-Monografia tom2.ind560   560Rostworowski-Monografia tom2.ind560   560 2013-03-20   15:06:552013-03-20   15:06:55



~ 561~

wych pokoleń dla objęcia spuścizny ojców i prowadzenia w przyszłości szkoły 
narodowej. Szkoła nie może być � zohydzająca przed dziećmi życie narodu, 
podkopująca w nich zaufanie do domu rodzicielskiego, stawiająca pod prę-
gierzem szyderstwa i kraj i to, w co wierzą ojcowie�. List ten był reakcją na 
niewłaściwości, dostrzegane nie od dzisiaj w Szkole Lubelskiej, w której Pod 
osłoną poufałości szkolnej, przy zamkniętych przed ogółem drzwiach klasy 
lub w zaciszu gabinetu nauczycielskiego, czynione są próby szczepień par-
tyjnych, dokonywa się uświadamianie dusz młodych, paczenie umysłów nie 
dość krytycznych, bo jeszcze nie samodzielnych (�).odbywa się werbowanie 
gorętszych, naciskanie odporniejszych, rozpalanie podatniejszych, tworzenie 
nastroju i ruchu politycznego wśród chłopców. Konkluzją było stwierdzenie, 
że takim nauczycielom nie wolno powierzać nadal stanowiska wychowawców. 
Widać wyraźnie, że członkowie Rady protestowali zdecydowanie przeciwko 
pewnej aktywizacji politycznej młodzieży. Jakkolwiek na tym dokumencie, 
znajdującym się w Archiwum Łódzkim, nie ma daty, to jednak przypuszczać 
można, ze list powstał około 1916 i był protestem członków zorientowanych 
w duchu endeckim przeciwko rozszerzającym się w szkole wpływom socjali-
styczno- niepodległościowym obozu Józefa Piłsudskiego. Podpis Antoniego 
Rostworowskiego widnieje na długiej liście, jako drugi po Henryku Gerli-
czu i przed innymi działaczami lubelskimi o znanej orientacji narodowo-de-
mokratycznej, jak Jan Kleniewski, Jan Stecki, Stanisław Moskalewski, Jan 
Zdziechowski i Adam Majewski. 

Wśród innych osiągnięć edukacyjnych Rostworowskiego należy wspo-
mnieć o tym, że w Nałęczowie wspierał on budowę szkoły gospodarskiej mę-
skiej dla chłopców od siedemnastego do dwudziestego roku życia. Założenie 
tej szkoły było inicjatywą Stanisława Śliwińskiego z Antopola. W roku szkol-
nym 1907/1908 władze rosyjskie wyraziły jedynie zgodę na prowadzenie rol-
niczych kursów zimowych w języku polskim dla rolników. Z czasem kursy 
te przekształcały się w szkołę. Rostworowski często wygłaszał w niej poga-
danki i wykłady. Z kolei, gdy w tymże 1907 Maria Dobrska z Chmielnika, 
jako przedstawicielka Komitetu Szkolnego Ziemianek, rzuciła hasło zorgani-
zowania żeńskiej szkoły gospodarstwa wiejskiego w Nałęczowie, to właści-
ciel Kębla, podobnie jak Henryk Wierciński i Stanisław Śliwiński, aktywnie 
poparł tę inicjatywę. I tak przy jego współudziale w 1908 powstała Szkoła 
Ziemianek w Nałęczowie, której kierowniczką została Aleksandra Serwatow-
ska. W 1912 wspierał on świadczeniami materialnymi budowę gmachu tej 
szkoły nazwanego �Pod Jabłuszkiem�. Wyrazem zaangażowania Antoniego 
w całość tej inicjatywy było to, że ze Szkołą Ziemianek współpracowała za-
równo jego żona, Maria z Brezów, jak i córki Maryjka i Nuna (Anna), któ-
re wygłaszały pogadanki religijno-etyczne. On sam był tej palcówce wierny 
przez dwadzieścia lat, gdyż nawet w 1928 przewodniczył komitetowi orga-
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nizacyjnemu obchodów rocznicy jej powstania, choć wtedy już szkółka nałę-
czowska przekształciła się w wolnej Polsce w Szkołę Żeńską Gospodarstwa 
Wiejskiego w Nałęczowie.

A teraz inna dziedzina jego zaangażowania. Znane jest z lat 1898/1899 
to, Antoni jako członek rzeczywisty, wnoszący roczną składkę 12 rubli, na-
leżał do,Lubelskiego Towarzystwa Muzycznego. Wspominają o nim dalsze 
sprawozdania, aż po rok 1907/1908. Prezesem Towarzystwa był późniejszy 
teść Romana Rostworowskiego, Konstanty Przewłocki z Woli Gałęzowskiej. 
Właściciel Kębła stale był wyczulony na potrzeby młodzieży muzykującej. 
Gdy w roku szkolnym 1913/1914 w �Szkole Lubelskiej� z inicjatywy ks. 
Floriana Krasuskiego została powołana orkiestra, głównie stworzona przez 
harcerzy, Rostworowski na zakup pulpitów dla orkiestry dał 100 rb. Ta daro-
wizna była także wyrazem jego sympatii dla ruchu skautowego, którym żywo 
się interesował, m. in. w latach 1912 i 1913 zorganizował u siebie w Kęble 
jeszcze wówczas tajne obozy harcerskie. 

W tymże też roku został prezesem Lubelskiego Oddziału Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego w Lublinie. Wspólnie z Henrykiem Wiercińskim 
przy Towarzystwie utworzył Komisję Statystyki Ekonomicznej. Towarzystwo 
prowadziło bibliotekę, prenumerowało pisma fachowe, inicjowało akcję od-
czytową. Rostworowski i Wierciński powołali także sekcję muzealną, a dzie-
dzic kębelski przekazał do tworzącego się muzeum kolekcję sześćdziesięciu 
okazów ornitologicznych. Zamiarem było utworzenie Muzeum Krajoznaw-
czego. Owa sekcja muzealna dążyła do skupienia w jednym miejscu rozpro-
szonych zbiorów, jakie były m. in. pozostałością po organizowanych już od 
1901 wystawach. Znajdowały się one w Bibliotece Publicznej im. H. Łopa-
cińskiego, w Towarzystwie Rolniczym i Towarzystwie Higienicznym. Rea-
lizacji idei powołania Muzeum Lubelskiego przewodził Tadeusz Piotrowski, 
dyrektor lubelskiego Oddziału Banku Handlowego. On powołał Komitet To-
warzystwa �Muzeum Lubelskie�, złożony z czternastu znanych działaczy lu-
belskich, wśród nich Rostworowskiego z Kębła. Podjęto prace nad statutem, 
w których Antoni również uczestniczył. Dnia 4III 1914 gubernator lubelski 
zatwierdził statut Muzeum Lubelskiego. Pierwszy artykuł statutu mówił, że 
powstająca placówka ma na celu popularyzowanie wszystkich gałęzi nauki, 
krzewienie zamiłowania do sztuk pięknych oraz spółdziałanie rozwojowi 
przemysłu artystycznego, ludowego i rzemiosła ze szczególnym uwzględnie-
niem województwa lubelskiego. � Po zatwierdzeniu statutu Rostworowski stał 
się członkiem założycielem Towarzystwa pod nazwą. �Muzeum Lubelskie�. 
Członkiem zarządu tego towarzystwa pozostał do końca swego życia. W od-
rodzonej Polsce działało ono pod przewodnictwem wiceprezydenta miasta 
Lublina Stanisława Dylewskiego. Muzeum gromadziło zbiory, najczęściej po 
zmarłych członkach Towarzystwa, organizowało wystawy, zatrudniło kusto-
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sza. W 1923 w zakupionych budynkach przy ul. Namiestnikowskiej w Lubli-
nie zostały zgromadzone zbiory trzech odrębnych dotąd towarzystw. 

Znana jest także inna inicjatywa Rostworowskiego, bowiem 27 VIII 
1913 wystąpił on do Gubernatora Lubelskiego z prośbą o wyrażenie zgody 
na założenie w mieście Kazimierzu, pow. aleksandryjskiego, Towarzystwa 
Miłośników Kazimierza, które miało działać na wzór Towarzystwa Miłośni-
ków Nałęczowa, w jakim już naturalnie był on czynny. Argumentacja, jaką 
przedkładał Gubernatorowi, była następująca: biorąc pod uwagę bezczynność 
Gminy i bardzo niską kulturę miejscowych mieszczan, planowane Towarzy-
stwo będzie jedyną siłą, która może w Kazimierzu i jego okolicach polepszyć 
stan higieny. Naturalnie argumentacja ta była jedynie przykrywką zamierzo-
nej działalności, jaka winna była doprowadzić do promocji kultury polskiej 
w tym tak pełnym pradawnych zabytków miasteczku. Wniosek ten podpisał 
jako pierwszy, mieniąc się Antonim Antonowiczem Rostworowskim, właści-
cielem posiadłości Kębło, a towarzyszyli mu jako wnioskodawcy: Stanisław 
Francewicz Kozierowski, właściciel folwarku Piotroszczyna, Feliks Alek-
sandrowicz Kunicki, pułkownik rezerwy, właściciel domu w Kazimierzu 
i Stanisław Ignatiewicz Wessel, właściciel majątku Żyrzyn. Trzeba dodać, że 
powiązania Antoniego z Kazimierzem miały już swoją historię. W Warsza-
wie działało Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, które w 1913 
nadzorowało remont kamienicy Pod św. Krzysztofem, jaki był prowadzo-
ny przez architekta Jana Koszczyca Witkiewicza. W związku z podjęciem 
tych prac została powołana w Kazimierzu komisja Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości, którą tworzyli arch. Jan Koszczyc Witkiewicz, Ka-
zimierz Skórcewicz, no i naturalnie hrabia Antoni Rostworowski. Komisja 
ta w 1916 przekształciła się w Koło Towarzystwa, czyli stała się Stowarzy-
szeniem. Koło to w 1917 wykupiło z rąk prywatnych zabytkową kamienicę 
Celejowską. W kwietniu 1914 nasz społecznik zainteresował się inicjatywą 
proboszcza opolskiego i złożył dar pieniężny na budowę domu ludowego 
w Opolu Lubelskim.

Rostworowski miał szczególne zasługi we wspieraniu inicjatyw kościel-
nych. Wiązało go to bardzo ściśle ze środowiskami, w których działał. W piś-
mie �Życie Sodalicyjne� napisano o nim: Każda praca katolicka miała w nim 
niezmordowanego w hojności i nigdy nie zawodzącego orędownika i ofiaro-
dawcę. Gdy z okazji misji parafialnych w 1906 przybył do Milejowa ordy-
nariusz lubelski ks. bp Franciszek Jaczewski, Rostworowski zobowiązał się 
wspierać finansowo budowę Seminarium Biskupiego w Lublinie. Odtąd przez 
wiele lat świadczył na ten ważny cel. Był naturalnie kolatorem wzniesionego 
przez swą babkę i ojca kościoła parafialnego w Milejowie, ale po przybyciu do 
Kębła od razu został członkiem dozoru kościelnego w Wąwolnicy. Tam właś-
nie już od 1907 deliberowano nad projektem budowy nowego kościoła, który 
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z wolna realizowano. Parafia w Wąwolnicy istniała od 1326. Był tam stary 
kościół, który już od 1864 nie nadawał się do użytku, gdyż strop groził zawa-
leniem. Z Fajsławic przetransportowano do Wąwolnicy kaplicę, lecz ona nie 
mogła pomieścić wiernych przybywających z dwudziestu wiosek. Proboszcz 
ks. Feliks Biały wysunął więc projekt budowy nowej świątyni. Tymczasem 
9 V 1912 Wąwolnicę dotknęła straszna klęska. Wybuchł pożar, który spalił 
237 budynków. Osada musiała się od nowa budować. W starania mieszkań-
ców włączył się Antoni Rostworowski. Zdaniem córki Maryjki: Przyjechał 
w samą porę, by rozbudzić i zjednoczyć dobrą wolę dla zdobycia wyższego 
dobra, tym łatwiej, że parafianie szybko się spostrzegli, że pan hrabia nie ża-
łuje dla sprawy Boga, parafii i ludzi ani czasu, ani pieniędzy. Nowy dziedzic 
Kębla stale już zajmował się budową nowej świątyni pod wezwaniem św. 
Wojciecha. Wielokrotnie bywał na zebraniach członków dozoru, interesował 
się wszystkim, a według zachowanych zapisów, szczególnie rozmieszcze-
niem i wystrojem ołtarzy. Do współpracy wciągnął zaprzyjaźnionego ze sobą 
sąsiada, dość zamożnego ziemianina Antoniego Wołk-Łaniewskiego, właści-
ciela Bronic i innych posiadłości. Powstały komitet społeczny doprowadził 
do zakończenia budowy dużego neogotyckiego kościoła parafialnego pw. św. 
Wojciecha w Wąwolnicy, który 20 XII 1914 został oddany do użytku wier-
nych. Dziś kościół ten nosi tytuł bazyliki mniejszej i stąd kult Matki Boskiej 
Kębelskiej rozchodzi się na całą Lubelszczyznę. Gdy wyburzano stary koś-

Kościół św. Wojciecha w Wąwolnicy, obecnie bazylika mniejsza, wzniesiony w 1914 
przy znacznym współudziale A. J. Rostworowskiego
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ciół, pozostawiono z niego część, która stanowiła prezbiterium. Część ta jest 
dziś odrębną od kościoła kaplicą, w której właśnie umieszczona jest cudowna 
figura Matki Boskiej Kębelskiej. 

Rostworowski także w 1914 przyjął prezesurę Ochotniczej Straży Ognio-
wej w Wąwolnicy, z czym wiązał się obowiązek finansowania zakupu sprzę-
tu pożarniczego. By fachowo wywiązywać ze swych zdań, ukończył 10 VII 
1918 kurs pożarniczy zorganizowany przez Związek Floriański. Z odbytego 
egzaminu uzyskał stopień dobry. Był też członkiem Komitetu Ratunkowego 
Pogrzebów. W 1917, wspólnie ze wspomnianym już Łuniewskim i Witoldem 
Iłłakowiczem z Łazisk, Rostworowski stał się członkiem zarządu Oddziału 
Puławskiego powstającego co dopiero Związku Ziemian. W prowadzeniu tak 
szerokiej działalności pomagały mu szczególne cechy jego charakteru. Miał 
dar skupiania ludzi wokół wytkniętego celu niezależnie od ich różnic stano-
wych. Jak zapisał Ignacy Żylicz: Atmosfera zebrań, które prowadził, stawała 
się swobodna, żywa, niestępiona. Prosty, skromny, bezpośredni w obejściu, 
darzony był miłością i zaufaniem ogółu, a powaga jego była wielka. Gdy ok. 
1973 miałem w sali parafialnej w Wąwolnicy odczyt o Antonim Rostworow-
skim, na prelekcję tę przybyło dwieście czterdzieści osób i wiele z nich ser-
decznie wspominało byłego właściciela Kębła. Podejmował on szereg innych 
inicjatyw, m. in. po 1918 wspierał bp Fulmna w pracach nad organizacją sieci 
parafialnej w diecezji i w prowadzeniu misji parafialnych. W swoim dworze 
w Kęble organizował rekolekcje zamknięte dla panów, zapraszając na nie 
światłych rekolekcjonistów, najczęściej o. Jacka Woronieckiego OP i o. Jana 
Rostworowskiego SJ. 

Dziedzic z Kębła także sporadycznie angażował się w działalność chary-
tatywną. Na przykład znany jest fakt, że w 1911 przekazał na działający pod 
egidą Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności Dom Zarobkowy kwotę 
1000 rb. Dzięki tej darowiźnie sfinansowano zrobienie kanałów ściekowych 
i dom otoczono parkanem.

Antoni Rostworowski miał pokaźny dorobek na niwie działalności w sto-
warzyszeniach rolniczych. Gdy panowały nastroje rewolucyjne w 1905, zor-
ganizował zebranie ziemian i chłopów, na którym rozważano projekty re-
form rolnych oraz nadzieje uzyskania przez Królestwo Polskie autonomii. 
Działał w Lubelskim Towarzystwie Rolniczym, w którym należał do sekcji 
chowu trzody chlewnej oraz wspierał finansowo wydział kółek rolniczych. 
Szczególną działalność rozwinął w wyłonionym z Lubelskiego Towarzystwa 
Rolniczego Nałęczowskim Towarzystwie Rolniczym, którego prezesem był 
Stanisław Śliwiński z Antopola. Towarzystwo Nałęczowskie powstało 4 XI 
1909 i skupiało wszystkich rolników bez względu na ilość posiadanej ziemi.. 
W Domu Ludowym uruchomiło sklep spółkowy i kasę spółdzielczą. W Kle-
mentowicach i Tomaszowicach Towarzystwo założyło mleczarnie, ponadto 
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organizowało prelekcje i wycieczki do cukrowni, mleczni, rzeźni, by wska-
zywać na perspektywę uprzemysłowienia rolnictwa. Częstymi prelegentami 
byli Śliwiński, Rostworowski i Wierciński. W 1910 Antoni oddał w bezpłat-
ną dzierżawę powstałemu przy LTR Towarzystwu Doświadczeń Rolniczych 
12 mórg w Starościcach wraz z istniejącymi tam zabudowaniami. Ponadto 
zapewnił Towarzystwo, że będzie mogło korzystać z laboratorium w cu-
krowni milejowskiej. W 1911 do Starościc została z Elizówki Kozłowieckiej 
przeniesiona ferma doświadczalna Towarzystwa. Rostworowski poprzednio 
pokrywał roczną dzierżawę ziemi użytkowanej przez fermę w Kozłówce 
w kwocie 150 rb. Był też naturalnie członkiem Centralnego Towarzystwa 
Rolniczego w Królestwie Polskim, w którym należał do Wydziału Doświad-
czalno-Naukowego, a po I wojnie do Wydziału Hodowlanego. Przyczynił się 
do realizacji pewnych inicjatyw typu ubezpieczeniowego, m.in. w 1914 do 
powstania Towarzystwa Wzajemnego Ubezpieczenia na Życie. Należał do 
Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Lubelskich, prowadzonej przez Alojze-
go Kuczyńskiego. Wspomagał upowszechnienie działalności Towarzystwa 
Rozwoju Przemysłu, Rękodzieła i Handlu �Rozwój�, prowadzonego przez F. 
Radoszewskiego i Konrada Ilskiego, a szczególnie ich akcję organizowania 
kursów doszkalających. 

Gdy nadeszła I wojna światowa prosperity gospodarcze zaczęło się 
załamywać. W 1915 nastąpił poważny kryzys w funkcjonowaniu cukrow-
ni milejowskiej. Rosjanie wywieźli wszystkie części miedziane i mosiężne 
z urządzeń fabrycznych. W lipcu w rejonie Milejowa toczyły się walki. Front 
rosyjski tak nagle załamał się pod Trawnikami, że dyrekcja fabryki nie zdoła-
ła wycofać z banków rosyjskich 400 000 rb. W toku działań wojennych ma-
gazyn cukru został w całości rozkradziony. Zastanawiano się czy przystąpić 
do nowej kampanii. Ówczesnemu dyrektorowi Różańskimu przyszedł z po-
mocą dyrektor Znatowicz, kierujący wtedy jeszcze nie zniszczoną cukrownią 
w Opolu. Uznano, że wywiezione przez Rosjan części można zastąpić żeliw-
nymi. Liczono na wysokie ceny cukru. Zmobilizowano do ogromnego wysił-
ku załogę i cukrowania w grudniu 1915 była gotowa do kampanii. Ta jednak 
się nie rozpoczęła, bo okazało się, że w całej gminie Brzeziny, do której na-
leżał Milejów, prawie nie ma buraków. Gmina Brzeziny została zniszczona 
podczas działań wojennych. Wtedy to spalono 239 budynków włościańskich 
i 69 folwarcznych. Część ludności wypędzono i ona jeszcze nie wróciła do 
swych siedzib. Dyrekcja podniosła cenę skupu buraków do 25 kopiejek za 
korzec i zwożono je z dalszych okolic, tak, że kampania ruszyła 12 I 1916. 
Rolnicy pozbawieni inwentarza nie mieli czym zwozić buraków, a działania 
wojenne uszkodziły stację w Jaszczowie i nie można było uruchomić kolejki 
wąskotorowej. Austriacy nie pozwalali remontować stacji, trzeba było cze-
kać na zezwolenie z Wiednia. Właśnie zarząd cukrowni, który wtedy składał 
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się z panów Leona Przanowskiego, 
Kazimierza Kołaczkowskiego, Ta-
deusza Rojowskiego i Antoniego 
Rostworowskiego upoważnił tego 
ostatniego do przeprowadzenia sku-
tecznie uruchomienia kolejki wąsko-
torowej, co stawało się warunkiem 
powodzenia kampanii cukrowni-
czej.Dodatkowo kampanie utrudniły 
mrozy, w rezultacie miast dochodu, 
przyniosła ona deficyt. Mimo to za-
rząd, pewno na wniosek właścicie-
la Milejowa, uwzględniając wielki 
wzrost cen, postanowił wypłacić 
robotnikom dodatkową gratyfikację. 
Kampania z następnego roku 1916/ 
1917 nie była łatwa, bo z trudnością 
przebiegała kontraktacja, a włościa-
nie, którzy kontraktowali dostawy, 
ich nie wykonali. Ukazanie losów 
kampanii cukrowniczej daje obraz 
ogólnej sytuacji gospodarczej, z jaką 
musieli się właściciele ziemscy 
borykać na bardzo różnych polach. W każdym razie od wybuchu I wojny 
światowej skończyło się prosperity gospodarcze. Antoni wprowadził ostre 
oszczędności w wydatkach na własne potrzeby. Podróżował zawsze trzecią 
klasą i jak zapisano � nosił cerowaną bieliznę. 

Od 1918 był członkiem zarządu Towarzystwa Doświadczeń Rolniczych, 
działającego przy Lubelskim Towarzystwie Rolniczym pod prezesurą Juliu-
sza Florkowskiego. Poprał też inicjatywę Teofila Ciświckiego, który 9 IX 
1918 doprowadził do spotkania w Lublinie stu trzech ziemian i powstania 
Stowarzyszenia Rolniczego Lubelskiego pod prezesurą Jana Kleniewskiego. 
Rostworowski w Stowarzyszeniu tym przyjął funkcję zastępcy członka za-
rządu. Ale istotną rolę nadal odgrywało Lubelskie Towarzystwo Rolnicze. 
W 1924 z jego prezesury, po śmierci żony zarażonej tyfusem, zrezygnował 
Juliusz Florkowski, właściciel Rybczewic. Kandydatem na opuszczone sta-
nowisko był Rostworowski. Część jednak członków Towarzystwa nie chciała 
na niego głosować, zarzucając mu, że w trudnej sytuacji żywnościowej czasu 
końca wojny dał dodatkowo po worku zboża chlebowego swym pracowni-
kom folwarcznym. Przyczyną tego aktu było to, że Rostworowski chciał im 
pomóc, a także podzielić się radością z powodu powrotu do domu dzieci, 

Antoni Jan Rostworowski (1871�1934) 
� ziemianin, właściciel Milejowa i Kębła na 
Lubelszczyźnie, inicjator budowy cukrowni 

w Milejowie, skarbnik Uniwersytetu 
Lubelskiego, narodowiec, wielki społecznik
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które odcięte linią frontu rosyjsko-niemieckiego od 1915 przebywały poza 
domem. Rostworowski na zebraniu oświadczył, że wyboru na prezesa nie 
przyjmie, jeśli nie będzie on jednogłośny. Wówczas wszyscy opowiedzieli 
się za jego wyborem i od 1924 do 1927 sprawował funkcję prezesa LTR. 
W Polsce niepodległej był też prezesem Rady Wojewódzkich Okręgowych 
Towarzystw Rolniczych w Lublinie, radcą Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego, Izby Przemysłowo-Handlowej, Lubelskiej Izby Rolniczej, współ-
właścicielem, prezesem Rady Nadzorczej i członkiem zarządu Syndykatu 
Plantatorów Chmielu Sp. akc., opiekował się niższymi szkołami rolniczymi 
w Nałęczowie i Kijanach, fundował stypendia dla wybijających się uczniów.

Jego osobista działalność gospodarcza w okresie międzywojennym była 
doceniana. W 1924 na pierwszej wystawie Polskiego Komitetu Wystaw Rol-
niczych, jaka odbyła się we Lwowie, otrzymał Duży Medal Brązowy za prace 
na polu reprodukcji świń w Milejowie. W kolejnych latach 1925 i 1926 jako 
właściciel Kębla, m. in. przez Radę Okręgowych Towarzystw Rolniczych 
Województwa Lubelskiego był nagradzany świadectwem uznania i Medalem 
Brązowym za dostawę koni remontowych dla wojska

Politycznie związany był z Narodową Demokracją. Należał do Ligi Na-
rodowej, od 1905 wspierał funduszami endecki �Głos Lubelski�, a w rok 
później gościł w Milejowie zjazd partyjny narodowych demokratów z udzia-
łem Romana Dmowskiego. Celem zjazdu było wysuniecie kandydatów na 
posłów do Dumy rosyjskiej. Antoni często jeździł do Lublina, gdzie przed 
1910 konsultował różne sprawy z endeckim poseł do III Dumy Władysławem 
Jabłonowskim. Rostworowski spotkał się także z prezesem Dmowskim pod-
czas organizowanego przez Kleniewskich w Kluczkowicach w 1912 pokazu 
pługu automobilowego. On przewodniczył zebraniom Ligi Narodowej, do 
której wówczas należało kilku znanych ziemian, jak Kazimierz Fudakowski, 
Stanisław i Stefan Kowerscy, Jan Stecki, Jan Kleniewski (senior), Tadeusz 
Kozierski, a nawet z Sandomierskiego Józef Swieżyński i Marian Arkuszew-
ski. 31 VII 1915 Rostworowski zwołał zebranie członków Ligi do Lublina. 
Wygłosił wówczas pesymistyczne w nastroju przemówienie, zapowiadające 
szybkie zajęcie Lubelszczyzny przez Niemców i Austriaków, co do postępo-
wania których niczego dobrego nie należy się spodziewać. Uważał, że zie-
mianie na razie powinni się przyczaić, proponował nawet zawieszenie wy-
dawania �Głosu Lubelskiego�, któremu patronował. Koncepcji zawieszenia 
pisma przeciwstawił się Ryszard Wojdaliński, który twierdził, że pod rządami 
Austriaków nie będzie łatwo uzyskać zezwolenia na wznowienie jego wy-
dawania. Wtedy Rostworowski zaproponował Wojdalińskiemu żeby przejął 
redakcję pisma. Tak więc �Głos Lubelski� ukazywał się pod okupacją au-
striacką, ale wobec trudności związanych z rozprowadzaniem pisma, miał 
wielki dług 6000 rb. Dla utrzymania pisma konieczna była pomoc przynaj-
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mniej 1.000 rb. Rostworowski ponownie zwołał posiedzenie Ligi Narodowej, 
ale żaden z obecnych ziemian nie ofiarował grosza dla podratowania pisma. 
Wtedy Rostworowski udał się do bardzo bogatej pani Michaelisowej, właś-
cicielki hotelu i prosił o wyasygnowania 1000 rb. Pocałował ją w rękę, ale 
Wojdaliński relacjonował, że z obrzydzeniem wspominał ten gest. Michaeli-
sowa dała tylko 250 rb, Rostworowski dołożył 250 rb własnych i dosłownie 
najpilniejsze długi redakcji zostały spłacone. Redakcja nie miała pieniędzy na 
zakup papieru. Pewnego dnia na stacji w Lublinie doholowany został wagon 
z papierem, który tanio można było zakupić. Rostworowski zwołał posie-
dzenie Ligi Narodowej, lecz uczestnicy znów poszczędzili grosza. Rostwo-
rowski pojechał do Warszawy i tam w Dziele Gorzelnianym pozyskał 25000 
koron, za które wykupiono papier. Jego brat Wojciech angażował się w ruch 
aktywistyczny i Wojdaliński musiał zamieścić o nim krytyczny artykuł. An-
toni Rostworowski jako komisarz Ligi Narodowej i zwierzchnik pisma na ten 
artykuł w ogóle nie zareagował krytycznie, choć Wojdaliński bardzo obawiał 
się jego reakcji. Antoni �Głosowi Lubelskiemu� pozostał wierny także w la-
tach powojennych; kiedy to już z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, 
nowej organizacji endeckiej funkcjonującej w latach 1922�1932, był zarząd-
cą Spółki Wydawniczej �Głos Lubelski�. On to mianował kolejnych redak-
torów pisma Romana Ślaskiego i Józefa Rytwińskiego. Sam sporadycznie 
w �Głosie� zamieszczał swoje artykuły. Pismo jednakże wówczas także bory-
kało się z trudnościami finansowymi, choć pomoc stanowiło to, że wojewoda 
lubelski Stanisław Moskalewski wyraził zgodę na zamieszczanie w �Głosie 
Lubelskim� płatnych ogłoszeń państwowych.

Jeszcze w latach wojny właściciel Kębła brał udział w pracach Klubu 
Polskiego w Lublinie, działającego pod prezesurą Jana Steckiego, którego 
członkami m.in. byli Jan Darys, Kazimierz Fudakowski, Stanisław i Stefan 
Kowerscy, Adam Majewski, Ryszard Wojdaliński, Juliusz Zdanowski. Ro-
stworowski w 1916 udał się do Lozanny, by Dmowskiemu złożyć sprawo-
zdanie z działalności narodowych demokratów w Królestwie Polskim. Klub 
Polski był ekspozyturą Międzypartyjnego Koła Politycznego z Warszawy. 
Realizował wskazania polityczne Romana Dmowskiego, który utrzymywał, 
że w toczącej się wojnie zwyciężą państwa koalicji, dlatego interesów pol-
skich nie można wiązać z Niemcami i Austro-Węgrami. Stąd zadaniem Koła 
Polskiego było ograniczanie współdziałania politycznego społeczeństwa 
polskiego z władzami państw okupacyjnych. Była to tzw. orientacja pasy-
wistyczna. W tej mierze symptomatyczne stanowisko zajął sam Jan Stecki, 
przywódca Klubu Polskiego; 9 XII 1916 przystał on na prowadzenie rozmów 
z Józefem Piłsudskim, który go przekonywał, że trzeba będzie współtworzyć 
Tymczasową Radę Stanu i ewentualnie inne ciała przy niej powstające. Ste-
cki przedstawił przebieg tych rozmów na posiedzeniu Klubu Polskiego i Ro-
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stworowski wobec faktu rozmów zajął stanowisko umiarkowane. Uważał, że 
współpraca z Piłsudskim w nurcie niepodległościowym jest możliwa i zachę-
cał Steckiego do kontynuacji podjętych rozmów. Sam jednak nigdy, w odróż-
nieniu od prezesa Klubu, stanowiska aktywistycznego podczas I wojny nie 
zajął. Stecki od 7 XII 1917 był ministrem spraw wewnętrznych w kolejnych 
rządach Rady Regencyjnej.

Nadszedł czas niepodległości. Rostworowski w 1919 wzywał członków 
Ligi Narodowej do czynnego uczestnictwa w wyborach. Oni znów nie zamie-
rzali świadczyć finansowo na cel swego komitetu wyborczego, więc Rostwo-
rowski ogłosił, że jak powstanie sejm bez udziału prawicy, to lewica odbierze 
ziemianom majątki. Wtedy dopiero niektórzy ziemianie zaczęli świadczyć 
określone kwoty na akcję wyborczą. W tym czasie zorganizował też ser-
deczne przyjęcie gen. Tadeuszowi Rozwadowskiemu, jadącemu do Lwowa, 
by kierować frontem antyukraińskim. Podczas ofensywy bolszewickiej la-
tem 1920 organizował w Lublinie samoobronę cywilną, do której zawezwał 
głównie studentów uniwersytetu katolickiego. W 1922 wojewoda lubelski 
Stanisław Moskalewski przedstawił mu propozycję, by zechciał z poręki 
Związku Ludowo-Narodowego kandydować na stanowisko prezydenta RP, 
ale Antoni odmówił, tłumacząc się brakiem uzdolnień politycznych. Związek 
wysunął wówczas kandydaturę Maurycego hr. Zamoyskiego, jednego z naj-
większych posiadaczy ziemskich w Polsce, który w roli prezydenta dla PSL 
Wincentego Witosa był nie do strawienia i dlatego wybrany został kandydat 
lewicy Gabriel Narutowicz, co się dla niego okazało tragiczne. Generalnie 
Rostworowski propozycje umieszczania go na listach wyborczych odrzucał, 
wysuwając kandydaturę Jana Steckiego, co do którego wierzył, że lepiej zor-
ganizuje na Lubelszczyźnie polityczne organizacje Narodowej Demokracji. 
Stecki nie spełnił jego oczekiwań i miał mu to za złe. Dopiero w 1928 zgodził 
się na to, by być umieszczony na liście Bloku Katolicko-Narodowego w Lub-
linie i już od grudnia 1927 wchodził w skład Narodowego Komitetu Wybor-
czego.. W okresie akcji wyborczej był organizatorem poparcia dla list BKN 
w całej części Podlasia (Biała Podlaska� Radzyń) należącej do wojewódz-
twa lubelskiego. Rezultat był nienajlepszy, bowiem lista ta uzyskała 19,1%. 
Sam kandydował na posła, będąc umieszczony na trzecim miejscu w najważ-
niejszym okręgu Lublin�Chełm�Lubartów. Tu jednak BKN uzyskał jedynie 
5,1%, został pobity przez ludowców z �Wyzwolenia�, BBWR, i mniejszości 
narodowe, w tym żydowską. W rezultacie Blok Katolicko-Narodowy w tym 
okręgu nie zdobył mandatu poselskiego. Zgodził się również kandydować do 
senatu z listy BKN, na której został umieszczony na ostatnim, dziewiątym 
miejscu. Lista ta uzyskała tylko jeden mandat, który zdobył Stanisław Kozi-
cki. Wydaje się, że właściciel Kębła, który nota bene był niemal najstarszy 
z wysuniętych na liście kandydatów, zupełnie nie liczył się z tym, aby mógł 
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zostać senatorem. Do kandydowania na pewno namówił go zaprzyjaźniony 
wojewoda lubelski Moskalewski, który jednak w 1928 odszedł ze swego sta-
nowiska. Natomiast Antoni w jego imieniu i z jego polecenia przekazał Marii 
Kleniewskiej, znanej działaczce społecznej z Lubelszczyzny, Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski. 

W latach 1922�1934 Rostworowski współpracował z posłem i ministrem 
skarbu Jerzym Zdziechowskim nad utworzeniem endeckiego koncernu pra-
sowego, Mazowieckiej Spółki Wydawniczej, która wydawała pisma stołecz-
ne �ABC� i �Wieczór Warszawski�. Miał nawet swoje udziały w Lubelskiej 
Spółce Samochodowej działającej pod prezesurą Jerzego Zdziechowskiego. 
Okresowo wspierał też wydawanie �Myśli Narodowej�, redagowanej przez 
Zygmunta Wasilewskiego, którego poglądy były mu bliskie. W 1926, po po-
wstaniu Obozu Wielkiej Polski, przyjął funkcję oboźnego na teren powiatu 
puławskiego. Po jego śmierci, gdy Dmowski spotkał jego syna Stanisława 
Kostkę, powiedział mu: Pana ojciec to był wspaniały człowiek, to była sól 
ziemi. W piśmie �Myśl Narodowa� Jan Rembieliński w nekrologu napisał 
o Antonim, że charakter miał niezłomny, ale pełen dobroci.

Największym dziełem Antoniego było jednak zaangażowanie się w prace 
prowadzące do powołania Uniwersytetu Lubelskiego o profilu uczelni katoli-
ckiej. Uczelnia po zajęciu dóbr jej głównego fundatora Karola Jaroszyńskie-
go przez bolszewików na Ukrainie znalazła się trudnej sytuacji materialnej. 
Znający Antoniego T. Starnawski pisał: Szczególnie umiłowanym dziełem był 
Uniwersytet Lubelski, dla którego zawsze otwarta była jego kasa, dla którego 
nie żałował nigdy pracy ani wysiłku, trudząc się niezmordowanie, by szerzyć 
wśród społeczeństwa zrozumienie znaczenia Uniwersytetu jako placówki my-
śli naukowej katolickiej. �Rostworowski wspólnie z wojewodą lubelskim Sta-
nisławem Moskalewskim został w 1921 powołany na stanowisko przewod-
niczącego komitetu budowy gmachu uniwersyteckiego. Odtąd intensywnie 
poszukiwał dla uczelni wsparcia materialnego ze strony ziemian. Od ordy-
nata Maurycego Zamoyskiego uzyskał kwotę 25 mln marek pol. na pokrycie 
kosztów przeniesienia uczelni w styczniu 1922 do nowego gmachu przy al. 
Racławickich. Ale gdy brakowało środków na pokrycie dachem przydzielo-
nego gmachu, Antoni sprzedał sto mórg dobrej ziemi z folwarku Antoniów 
i doprowadził do ukończenia prac remontowych. W publikacji Katolicki Uni-
wersytet Lubelski z 1938 jest wymieniony jako znaczniejszy ofiarodawca od 
Zamoyskiego, ale może dlatego, że był od niego znacznie mniej zamożny. 

Dnia 1 XII 1922 rektor Uniwersytetu o. Jacek Woroniecki OP powołał 
do życia Towarzystwo Uniwersytetu Lubelskiego jako instytucję mającą 
gromadzić środki na utrzymanie uczelni. W Towarzystwie tym stanowisko 
skarbnika powierzył Rostworowskiemu, tak, ze można go uznawać za pre-
kursora obecnego Towarzystwa Przyjaciół KUL. Bezmierna była wówczas 
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ilość potrzeb młodej uczelni. Córka Antoniego Maria wspominał: Bóg jeden 
wie ile troski, niepokojów, rozjazdów, poszukiwań kosztował go obowiązek 
wyszukania kapitałów na utrzymanie i budowanie gmachów uniwersyteckich, 
płacenie profesorów, kilku zagranicznych z Francji, Belgii, Szwajcarii, np. 
Père Lacrampe, O. D. P. Gommaire, O. Jacek Woroniecki, a dalej kamieni-
ca studentów, zdobywanie książek do Biblioteki Uniwersyteckiej, ogrzewanie 
zimą, kanalizacja itp. Rostworowski wezwał ziemian, by w nowym gmachu 
fundowali wyposażenie poszczególnych sal. Na apel ten odpowiedzieli: ks. 
Seweryn Czetwertyński, Stanisław i Zofia Wesslowie, Kowerscy, Potuliccy, 
Rostworowscy i inni. Po dziś dzień tablice umieszczone nad salami uczelnia-
nymi przypominają ówczesnych fundatorów.

Obraz aktywności dr. Rostworowskiego wśród ziemian ukazuje jego list 
pisany do wybitnego działacza polskiego w Wielkopolsce, dr. Ludwika My-
cielskiego, właściciela Gałowa pod Szamotułami. Rostworowski pisze w nim: 
Ze smutkiem dowiedziałem się od ksieni na wyjezdnym do Paryża i Rzymu, 
że na zjeździe rodziny Mycielskich nie poruszyłeś wcale sprawy Uniwersytetu 
Katolickiego w Lublinie, choć mi to osobiście obiecałeś. Dopiero po powrocie 
do domu mogę zabrać się do listu i jeszcze raz proszę Cię, abyś jednak Luciu 
Kochany zechciał całe �dosier�, które ci przez Stanisława mego syna jeszcze 
w kwietniu złożyłem, przejrzeć i rozważyć, a jestem najmocniej przekonany, że 
je weźmiesz do serca i rodzinę swą poruszysz. A piszę tym śmielej, że stwier-
dziłem ostatnio jak się rozwojem i stosunkiem społeczeństwa katolickiego do 
Uniwersytetu Katolickiego interesuje żywo Ojciec Święty. Przez cały czas 
audiencji około kwadransa tematem rozmowy był właśnie Uniwersytet. To 
samo zainteresowanie okazał generał Ledóchowski i w ogóle sfery watykań-
skie. Mamy już sale obiecane Uczelni Lubelskiej przez rodzinę Tyszkiewiczów 
� Konstytucji 3 Maja, ks. Poniatowskiego z Paryża, Komisji Edukacyjnej- Po-
tockich, Zygmunta Augusta - Radziwiłłów, Puław � Czartoryskich, roku 63 � 
Czetwertyńskich. Oprócz tego Ordynat Zamojski Zamoyskiego Jana funduje, 
Tarnowscy � Hetmana Tarnowskiego. Myśmy ufundowali salę Sienkiewicza. 
Rulikowscy myślą o sali Kraszewskiego. Rodzina Wasza, która tak pięknie, 
jak może żadna inna, odznaczyła się w roku 30/31, naprawdę powinna by się 
zdobyć na salę roku 31. Byłby to hołd oddany a należny pamięci przodków, 
a z drugiej strony wskazówka dla młodego pokolenia zarazem. Boć chyba 
zdajesz sobie sprawę z tego, co zdziałać może i zdziała Uniwersytet Katolicki 
w Polsce, szczęśliwie położony w niedalekim oddaleniu od kresów wschod-
nich i posiadający już dziś tysiąc dwustu studentów, wśród których masę lute-
ranów, prawosławnych, ale ani jednego żyda. Jakie zainteresowanie ludzi na 
zachodzie, to niech przykładem będzie zamierzony w roku przyszłym przyjazd 
kardynała Dubois i rektora Uniwersytetu Katolickiego w Paryżu Becudillart. 
Nie gniewaj się Luciu Kochany za ten list, ale weź się do dzieła z wrodzoną Ci 
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energią. Nie chciałbym, aby sala 31 roku powstała bez udziału tak wielce Oj-
czyźnie i Kościołowi zasłużonego rodu Mycielskich. � Kębło, 4 XI 1924, Twój 
dr Antoni Rostworowski. �Niewątpliwie list ten warto in extenso przytoczyć, 
daje on obraz skali aktywności Rostworowskiego, obejmującej i Stolicę Apo-
stolską, i najbogatszych ziemian-
arystokratów z Polski i zagranicy, 
a także ukazuję metodę działania 
skarbnika, odwołującego się do 
odmiennych tradycji historycz-
nych rodzin arystokratów, lecz 
pobudzających ich dumę rodo-
wą, zdolną skłonić do ofiarności. 
Wiadomo, że nie wszystkie obiet-
nice złożone skarbnikowi uczelni 
lubelskiej przez Tyszkiewiczów, 
Poniatowskich i Radziwiłłów zo-
stały spełnione.

Jest to szczytowy okres dzia-
łalności Antoniego Rostworow-
skiego. Był przyjęty przez Ojca 
św., któremu referował cele i za-
dania Uniwersytetu w Lublinie. 
Pius XI jeszcze jako nuncjusz 
apostolski w Polsce gorąco popie-
rał powołanie uczelni katolickiej. 
Teraz papież wyniósł go do god-
ności szambelana. Antoni w paź-
dzierniku 1923 udał się ponownie 
na tydzień do Rzymu, by podziękować Ojcu św. za otrzymane tak doniosłe 
wyróżnienie. Został też nagrodzony przez władze polskie, gdyż prezydent RP 
odznaczył go Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. Gdy 22 VI 1923 odby-
wało się otwarcie sali ufundowanej przez Rostworowskich na Uniwersytecie, 
w uroczystości wzięli udział arcybiskup warszawski ks. kard. Aleksander Ka-
kowski, biskupi Marian Leon Fulman z Lublina, Henryk Przeżdziecki z Sied-
lec, Adolf Jełowiecki, sufragan lubelski, z osób świeckich: minister skarbu 
Jerzy Michalski, wojewoda lubelski Stanisław Moskalewski, dowódca Okrę-
gu Generalnego gen. Jan Romer. O zasługach Antoniego Rostworowskie-
go piękne przemówienie wygłosił rektor uniwersytetu o. Jacek Woroniecki 
OP, który mówił: Dzięki składam serdeczne całej rodzinie Rostworowskich 
z Szambelanem Ojca Świętego a naszym drogim skarbnikiem hr. Antonim na 
czele, za ten piękny przykład zrozumienia najistotniejszych potrzeb społecz-

Antoni Jan Rostworowski, 
skarbnik Uniwersytetu Lubelskiego

Rostworowski-Monografia tom2.ind573   573Rostworowski-Monografia tom2.ind573   573 2013-03-20   15:06:562013-03-20   15:06:56



~ 574 ~

nych i wielkiej ofiarności na ich cel, jaki nam dali, fundując w Uniwersy-
tecie Lubelskim własnym sumptem tę oto salę wykładową [19-tą]. Dziękuję 
im najpierw za samą ich ofiarność, tak chętną i samorzutną, co w czasach, 
które przeżywamy najważniejsze: tak szybką i niewymuszoną; następnie za tę 
serdeczną współpracę, której hr. Antoni nam nigdy nie odmówił, tak iż nieraz 
musieliśmy stawiać sobie pytanie, czy jej nie nadużywamy; wreszcie za samą 
ideę, z którą chcieli swą fundację związać, umieszczając nad wybraną przed 
się salą wielkie imię Henryka Sienkiewicza. Słusznie dumni z więzów pokre-
wieństwa łączących ich z Sienkiewiczem, z tego, że ich krew płynęła w jego 
żyłach, a stary obyczaj rodzinny wszedł w skład tej atmosfery moralnej, która 
wychowała wielkiego pisarza, mieli oni jednak i to jeszcze na myśli, aby mło-
dzieży uczącej się w murach naszej wszechnicy postawić przed oczyma żywy 
wzór twórczości umysłowej i cnót obywatelskich harmonijnie połączonych 
w jedną całość. Trzeba niejako ukazać genezę treści tego przemówienia. Otóż 
Antoni Rostworowski, gdy społeczeństwo polskie niejednokrotnie cierpia-
ło nędzę wskutek przebytych strat wojennych, rzucił hasło, by poszczególne 
rodziny ziemiańskie fundowały wyposażenie sal w przejętym po wojsku au-
striackim gmachu Uniwersytetu. Nie wszyscy reagowali dobrze na ten apel. 
Niemniej znaczna cześć zasobniejszych ziemiańskich członków rodziny Ro-
stworowskich apel ten podjęła. A byli to tacy oto Rostworowscy: brat inicja-
tora Wojciech z Plutowa, Aleksander ze Stelmachowa, Olga z Żelechowskich 
z Hrechorowa, Maria z Radomyskich z Ostrowia, Stanisław z Gębic, Roman 
z Józefowa nad Wisłą, a nawet dwaj synowie Karola � Tomek i Stefan wpłacili 
po parę marek z własnych pieniędzy kieszonkowych. Sali nadano imię autora 
�Trylogii� jako spokrewnionego z Rostworowskimi. Na uroczystość otwar-
cie sali przybył syn pisarza, Henryk Józef Sienkiewicz, który przywiózł pięk-
nie wykonane przez artystę rzeźbiarza Piusa Welońskiego popiersie swego 
ojca. Znajduje się ono obecnie w Muzeum Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, 
a jego replika w pałacu w Kęble. Warto też wskazać na to, że przemówienia 
o. Woronieckiego OP, rektora Uniwersytetu, słuchali wówczas przedstawi-
ciele najbardziej uspołecznionych rodzin ziemian lubelskich, którzy przybyli 
na tę uroczystość: Przanowscy, Rojowscy, Kołaczkowscy, Gutowcy, Kower-
scy z Józwowa i inni, a także zgromadzeni w liczbie trzydziestu jeden osób 
członkowie rodziny Rostworowskich. 

Na zakończenie uroczystości odbył się raut, po którym fundatorzy sali 
wyjechali do Kębła. Tam ów najazd krewniaków przyjęły mury niezbyt ob-
szernego pałacyku. Na drugi dzień, tj. 23 VI 1923, odbyło się zebranie zało-
życielskie Związku Rodziny Hr. Rostworowskich. Obrady otworzył Antoni, 
mówiąc, że powstanie Związku winno przyczynić się do umocnienia więzów 
krwi pomiędzy poszczególnym liniami rodziny. A powstały Związek winien 
sprawić, by przyjaźń starszych pokoleń odnawiała się stale i by rodzina, jako 
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zwarta całość, mogła przyczyniać się dla dobra Ojczyzny. Podwaliną życia 
rodzinnego, a przez rodziny społeczeństwa i państwa, winna być religia ka-
tolicka. Po wypowiedzeniu tych słów przewodnictwo obrad oddał w ręce 
o. Jana Rostworowskiego TJ. Omawiano ważne sprawy statutowe. Związek 
godność swego pierwszego seniora oddał właśnie w ręce Antoniego Rostwo-
rowskiego, a funkcję skarbnika w ręce jego syna Jasia. Podczas zjazdu od-
było się poufne zebranie poświęcone drażliwej sprawie, czy członkowie ro-
dziny mogą używać tytułu hrabiowskiego, skoro nie ma dokumentu nadania. 
W dyskusji wskazywano na to, że Sejm Wielki zatwierdził tylko cztery tytuły 
hrabiowskie, wszystkie pozostałe są z nadania zaborców. Tytuł hrabiowski 
Rostworowskim przysługiwał z racji liczby trzech senatorów w rodzinie, ale 
go nie otrzymali, gdyż nie opłacili taksy. Niemniej przez sto pięćdziesiąt lat 
tego tytułu używali. Obecnie zaniechanie tej praktyki dezawuowałoby po-
przednie pokolenia. Antoni oświadczył, że on tytułu nie używa i synów kazał 
zapisać bez tytułu (w aktach urodzenia), uznając, że tytuły pochodzą z nada-

Pierwszy zjazd Rostworowskich w Kęble 23 czerwca 1923 r. 
od lewej: Kazimierz z Hrechorowa, jego dzieci: Jadwiga, Maria, Aleksander, Kazimierz; 

Teresa z Fudakowskich Rostworowska, Olga z Żelechowskich Rostworowska, 
Roman z Józefowa, Zofia z Rostworowskich Wesslowa, Stanisław syn Gabriela, 
Aleksander (Oleś) ze Stelmachowa, Elżbieta z Plater-Zyberków Rostworowska, 

Wojciech z Płutowa, Zofia z Oskierków Rostworowska, Róża ze Skobejek, Maria z Brezów 
Rostworowska (siedząca), ojciec Jan SJ, Antoni z Kębła, Stanisław Kostka z Milejowa, 
Tomasz � późniejszy jezuita, Konstancja, Jan, Mikołaj, Zofia, dzieci Antoniego z Kębła 

� Stefan i Jurek na samym przedzie, synowie Karola. 
Brak Anny z Kębła, Zofii i Stanisława z Gębic, którzy byli na zjeździe
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nia zaborców. Oświadczenie to mogło budzić pewne zaskoczenie, gdyż we 
wszystkich publikacjach, w każdym razie sprzed 1919, ale i później nazwi-
sko właściciela Kębła było podawane z tytułem hrabiowskim. Zatem Antoni 
prawdopodobnie oświadczenie swe traktował jako deklarację natury osobi-
stej. Ostatecznie używanie lub nie używanie tytułu pozostawiono woli człon-
ków rodziny. Następnego dnia w niedzielę Antoni Rostworowski w Lublinie 
był dekorowany Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta. A w poniedziałek 25 
czerwca ks. Władysław Korniłowicz odprawił mszę św. w intencji zmarłych 
członków rodziny. 

Antoni Rostworowski poza funkcją skarbnika pełnił także rolę kurato-
ra Uniwersytetu. Realizował pewne pomysły, na przykład zorganizował na 
Uniwersytecie kursy ogrodnicze, a po ich ukończeniu wydał przyjęcie dla 
ich uczestników. Wskutek reformy Władysława Grabskiego ziemiaństwo nie 
dysponowało funduszami i uzyskanie pomocy dla uczelni stawało się coraz 
trudniejsze. Dziedzic kębelski wiele wydatków pokrywał z dochodu włas-
nych majątków, co spowodowało tak znaczne zadłużenie, że po jego śmierci 
Kębło musiało być odsprzedane. W tym czasie już jego posiadłości uległy 
uszczupleniu, gdyż w 1928 dobra milejowskie częściowo zostały rozparce-
lowane. W tym roku Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych ze względu 
na uprzemysłowienie majątku Milejów oraz jego plantacje buraków, chmie-
lu, a także produkcję nasienną i hodowlaną zatwierdziło maksimum włada-
nia tej majętności, której obszar został sprowadzony do 2400 mórg, w tym 
1100 mórg gruntów ornych. Powierzchnia przewyższająca owe maksimum 
władania została rozparcelowana na rzecz komasujących się gospodarstw 
włościańskich w Milejowie, Antoniowie, Starościcach i Jaszczowie. Docho-
dowość pozostałej części majątku zmalała, bowiem weszła w życie usta-
wa zabraniająca zwalniania ordynariuszy i dlatego folwarki jego musiały 
utrzymywać 56 rodzin ordynariuszy, z których większość stanowili emery-
ci. Ustawowo emerytowanemu pracownikowi folwarcznemu przysługiwa-
ło 50% ordynarii, 50% opału, mieszkanie, ogród, utrzymanie jednej krowy. 
Zyski majątku kształtowały głównie produkcja buraka cukrowego, nasion 
buraczanych, spirytusu, suszonego chmielu, koni do remontu z prowadzonej 
hodowli koni półkrwi, a nawet pionierskiej hodowli nutrii. Mimo gromadzą-
cych się trudności gospodarczych Rostworowski nadal starał się być czyn-
ny na polu społecznym. Założył w Milejowie mleczarnię spółdzielczą oraz 
nadal inicjował powstawanie kółek rolniczych. W 1928, w dziesięciolecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę, był obecny podczas uroczystości 
położenia kamienia węgielnego pod budowę budynku szkolnego w Wąwol-
nicy. Przybycie na taką uroczystość dziedzica z Kębła rzecz oczywista zobo-
wiązywało do udziału finansowego w budowie szkoły, którą w pełni oddano 
do użytku dopiero dziesięć lat później. Jego udział w tym dziele był jednak 
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niewątpliwy, bo w latach 1928�1929 pełnił funkcję prezesa Komitetu Budo-
wy Szkoły. 

W Kęble z gościnności Antoniego zawsze korzystało kilku rezydentów, 
jak chociażby Stanisław Czapski, wuj żony, który w 1917 opuścił Miropol, 
chroniąc się przed bolszewikami, zamieszkał w Kęble, gdzie zmarł i został 
pochowany na cmentarzu w Wąwolnicy, kuzyn Stanisław Rostworowski, 
syn Gabriela, który swych dni dożywał w Józefowie nad Wisłą, pochowany 
w Rybitwach, czy wreszcie wuj Tadeusz Osuchowski, który w Kęble miał 
nawet własnego służącego, a po śmierci Antoniego zamieszkał w Lublinie, 
gdzie wkrótce zmarł. Akt sprzedaży majątku po śmierci właściciela był dla 
rezydentów prawdziwą tragedią. 

Rzecz ciekawa, Antoni Rostworowski zarząd swoich dwóch majątków 
Milejowa z folwarkami i Kębła zainstalował w Warszawie. Może kierował 
się tu poczuciem sprawiedliwości, by Milejów nie podporządkować Kębłu, 
a Kębło Milejowowi. W każdym razie wskutek tego stanu rzeczy musiał czę-
sto jeździć do Warszawy. Ponoć był dystraktem, ale co ważniejsze, w pociągu 
spotykał bardzo wielu znajomych, z którymi prowadził ciekawe dyskursy. 
W rezultacie, zamiast w drodze powrotnej z Warszawy wysiąść w Nałęczo-
wie, nieraz dojeżdżał do Lublina, a chcąc naprawić swój błąd, gdy wsiadał 
w powrotny pociąg, zamiast do Nałęczowa dojeżdżał do Puław lub Dęblina. 
Te pomyłki komplikowały nieco życie rodzinie, a także życie stangreta, który 
w Nałęczowie z końmi czekał na przyjazd dziedzica. Antoni od 1925 był jed-
nym z kuratorów Fundacji Anieli hr. Potulickiej, której fundusze wspierały 
uczelnię lubelską. Funkcję tę sprawował wspólnie z kard. Augustem Hlon-
dem, kard. Aleksandrem Kakowskim, ordynatem Maurycym Zamoyskim 
i szambelanem Edwardem Potworowskim, wybitnym działaczem katolickim 
z Wielkopolski oraz każdorazowym rektorem uniwersytetu, początkowo z ks. 
Józefem Kruszewskim. Fundacja ustanowiona w Potulicach obejmowała do-
bra o powierzchni 5000 ha, które to po śmierci fundatorki były zarządzane 
przez Stefana Radzimińskiego. 

Na przełomie lat 1929/1930 Rostworowski podjął starania o nadanie 
Milejowowi praw miejskich. Opracował plan parcelacji części areału swego 
majątku w Milejowie oraz �Wzór umowy-kupna sprzedaży na działkę osiedla 
w Milejowie�. Wyodrębnił 176 działek w cenach od 620 do 3100 zł i założył 
dla nich księgę wieczystą pod nazwą �Miasto Milejów� Zamiarem jego było 
stworzenie osiedla mieszkaniowego w rejonie cukrowni. Doprowadził do 
tego, że plan zabudowy osiedla Milejów został zatwierdzony przez Wydział 
Sejmiku Powiatowego w Lublinie. W zaplanowanym osiedlu, oprócz domów 
mieszkalnych, miały powstawać budynki użyteczności publicznej: urzędu 
gminy, policji, straży ogniowej, poczty, łaźni, ochronki dla dzieci, szpitala 
dla zwierząt oraz targowisko. Niestety plan ten nie doczekał się realizacji, 
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bowiem było zbyt mało chętnych na wykup działek pod budynki mieszkalne. 
Ponadto inicjatywa ta upadła wraz z kryzysem, jaki dotknął główny zakład 
przemysłowy tej miejscowości � cukrownię. 

W trzy lata po śmierci swej żony Antoni 8 XII 1929 przystąpił do Soda-
licji Mariańskiej Inteligencji Męskiej w Lublinie pod wezwaniem Królowej 
Korony Polskiej Po pewny czasie stał się założycielem Sodalicji Mariańskiej 
Panów Wiejskich (inna nazwa Ziemi Lubelskiej), która jednomyślnie obda-
rzyła go godnością swego prefekta. Skupił w Sodalicji przede wszystkim zie-
mian, chociaż także tych, którzy byli częstymi uczestnikami organizowanych 
w Kęble rekolekcji zamkniętych. Z posługą duszpasterską zapraszał głównie 
Ojców Jezuitów, najczęściej o. Michała Barglewskiego i o. Walentego Pro-
kulskiego. Wszystkich budował przykładem swej pobożności i prawdziwego 
życia wiarą. �Myśl Narodowa� pisała o nim, że był przykładem życia poświę-
conego Bogu i Polsce. U kresu życia stał się też członkiem III Zakonu św. 
Franciszka. Zmarł 6 listopada 1934 w Krynicy, w której przebywał na kura-
cji. Ubrany w habit zakonny pochowany zastał na cmentarzu w Wąwolnicy. 
Jego pogrzeb skupił tysięczne tłumy, które przybyły do kościoła w Wąwolni-
cy. Ceremonię pogrzebową sprawował proboszcz wąwolnicki ks. Wielisław 
Krycki. Ale duchownych było kilku na czele z ks. dr. Pawłem Dziubińskim, 
delegatem biskupa Fulmana oraz oboma rektorami KUL księżmi Józefem 
Kruszyńskim i Antonim Szymańskim. Było też dwóch jezuitów � o. Michał 
Barglewski i o. Tomasz Rostworowski. Najwspanialszy wieniec złożyło 
Stronnictwo Narodowe, którego Zarząd Główny reprezentowali poseł książę 
Seweryn Czetwertyński i mec. Edward Rettinger. Delegacji Lubelskiej Izby 
Rolniczej przewodniczył poseł Felicjan Lechnicki, delegacji ziemian Stefan 
i Stanisław Kowerscy oraz Maria Hemplowa. Trumnę zmarłego nieśli współ-
pracownicy, sąsiedzi, włościanie, działacze społeczni. Grała orkiestra Ochot-
niczej Straży Ogniowej z Wąwolnicy. Przed trumną szła dziatwa ze szkoły, 
którą opiekował się zmarły. Nad grobem wygłosili przemówienia Seweryn 
Czetwertyński, Edward Rettinger, Stanisław Kowerski, w imieniu organiza-
cji rolniczych Stanisław hr. Łoś, w imieniu drobnych rolników senator Jan 
Łaszcz oraz przedstawiciel Akcji Katolickiej S. Starowieyski, przemawiał też 
inspektor hodowlany Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego Ignacy Żylicz. 
Książę Czetwertyński powiedział: Stoimy nad grobem człowieka, który był 
zaprzeczeniem dzisiejszych czasów i dzisiejszych ludzi. W czasach panowania 
wszechwładzy zła, jakżesz odbija życie człowieka, który w sobie nie miał ani 
złości, ani zła, a jeno dobro, jeno dobroć, jeno miłość Boga i ludzi. �Gazeta 
Rolnicza� napisała o nim, że był to człowiek mocny i pełen wiary. W prasie, 
szczególnie w �Kurierze Warszawskim�, ukazało się wiele klepsydr. Żegnał 
też swego seniora Związek Rodziny Rostworowskich, dla którego, jak pisa-
no, dzięki bogactwu swych cnót rodzinnych i obywatelskich był prawdzi-
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wym wzorem. Wspominano go jako jednego z najwybitniejszych przedsta-
wicieli ziemiaństwa swego pokolenia. �Gazeta Warszawska� napisała o nim: 
Człowiek tej nieskazitelności charakteru, czystości serca, prawości był wobec 
wszystkich najlepszym świadectwem wysokiego poziomu moralnego środowi-
ska, z którym się złączył i w którym całe życie pracował.

Bibliografia: Die Entwicklung der buerlischen Verhältnisse im Königreich Polen 
im 19 Jahrhundert, Jena 1896; Rzut oka wstecz, �Głos Lubelski� 1922 nr 78, s. 5; 
�Dziennik� (rps) poświęcony głównie dziejom ruchu narodowo-demokratycznego 
w Królestwie Kongresowym, który spłonął w Warszawie podczas powstania. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Akt urodzenia z Zarządu Rzymskokatolickiej Milejowskiej Parafii nr 5, 
karta 199 oraz Wniosek o założenie Towarzystwa Miłośników Kazimierza (oba w języku ro-
syjskim) w posiadaniu S. J. Rostworowskiego; �Rok operacyjny 1915/1916 był dla Cukrowni 
Milejów wysoce niepomyślnym�, rps w posiadaniu S. J. Rostworowskiego; Archiwum Szko-
ły Podstawowej w Wąwolnicy: Protokół z zebrania nauczycielstwa szkół ludowych gminy 
Drzewce pow. Puławskiego; Stanisław Rostworowski, �Sprawozdanie z pierwszego zjazdu 
rodziny Rostworowskich herbu Nałęcz�, mps w posiadaniu S. J. Rostworowskiego; Mowa 
żałobna z 29 XI 1934 Ignacego Żylicza, inspektora hodowlanego Lubelskiego Towarzystwa 
Rolniczego (archiwum rodzinne); Śp. Antoni hr. Rostworowski (nekrolog � archiwum ro-
dzinne); Marie Claire Rostworowska, �Opracowanie sylwetki ojca�, Callenelle, 26 XI 1982 
(rps); �Wspomnienia Maryjki Rostworowskiej, córki Antoniego Rostworowskiego, zamiesz-
kałej z rodzicami od 1899 r. do 1911 r. w Milejowie poczta Jaszczów�, [Callenelle 1982]; 
E. Moszyński, �Antoni Jan Feliks Rostworowski�, Warszawa 13 X 1982 (mps w posiadaniu 
S. J. Rostworowskiego); Stanisław Kostka Rostworowski, Kilka danych o dobrach milejow-
skich, mps, s.6�9; B. Łopacińskiego Lublin 2888, k. 117-118, Biogramy absolwentów szkoły 
im. Stanisława Staszica Lublinie T. 1. Urodzeni do 1890; BPAN w Krakowie 7861, Ryszard 
Wojdaliński, Wspomnienia lubelskie z lat 1915-1918 na tle ogólnej sytuacji politycznej, 
s. 34, 47-48, 52-55, 58, 80, 129, 133, 135, 161, 209; BPAN w Krakowie 7785 Materiały 
Józefa Zielińskiego, Antoni Jan Feliks Rostworowski (życiorys napisany w 1968 przez Sta-
nisława Kostkę Rostworowskiego); APL 247, Archiwum Brezów, listy Antoniego Rostwo-
rowskiego do Achillesa i Felicji Brezów, APL 244, listy Zofii z Czapskich Brzeziny i jej 
męża Stanisława do Achillesa i Felicji Brezów, listy Zofii z 1896 i 1903; APL 35/93/0/14/116 
Materiały dotyczące Antoniego Rostworowskiego; APŁ, 698 V-40 /1-6 Akta heraldyczne 
Rostworowskich; Archiwum Związku Rodziny Rostworowskich � listy: Antoniego Rostwo-
rowskiego do Ludwika Mycielskiego, Kębło, 4 XI 1924, Anny Rostworowskiej do S. M. Ro-
stworowskiego, Toruń, 2 I 1964; Ossol. Papiery Stablewskich 15972/II, 60014/II.60017/II, 
k. 503-506, k. 507-510.
PUBLIKACJE: Pamjatnaja kniżka Ljubl. gub. na 1914, s. 215;.K. Estreicher, Bibliografia pol-
ska, t. IV, Kraków 1916, s. 66; Kalendarz Lubelski za 1918 rok;; O. Jacek Woroniecki OP, 
Pośmiertna misja Henryka Sienkiewicza. Przemówienie na inauguracji sali jego imienia 
w Uniwersytecie Lubelskim, dnia 22 czerwca 1923 r., �Wiadomości Towarzystwa Uniwersy-
tetu Lubelskiego� 1923, nr 2 (październik); �Przegląd Ziemiański� 1923, nr 21, s. 7; Ks. N. 
Cieszyński, Uniwersytet Lubelski � jego powstanie i rozwój, Poznań 1924, s. 17; Eug. Barr-
aux (J. Riabinin), Karta z dziejów ruchu społecznego w byłej guberni lubelskiej, Lublin 1924, 
s. 16; Pamiętnik zjazdu b. wychowanków szkół lubelskich, Lublin 1926, s. 67, 134; M. Seyda, 
Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. I Poznań 1927, s. 305; Lista Katolicko-
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Narodowa nr 24, �Kurier Warszawski� 1928 nr 41, s. 1; �Głos Lubelski� z 8 XI 1934 (artykuł 
i klepsydry); A. Majewski, Nad grobem śp. Antoniego hr. Rostworowskiego. Tysięczne tłumy 
ludności oddały ostatnią posługę zasłużonemu obywatelowi kraju, �Głos Lubelski�10 XI 
1934; Śp. Antoni hr. Rostworowski, �Gazeta Rolnicza� 1934, nr 51, s. 1378�1379; Śp. p. An-
toni hr. Rostworowski, �Gazeta Warszawska� 1934, nr 336 i 337; Nad trumną śp. Antoniego 
Rostworowskiego. Przemówienie posła księcia Seweryna Czetwertyńskiego, �Głos Lubel-
ski�, 29 XI 1934;; R. [J. Rembieliński], Antoni hr. Rostworowski, �Myśl Narodowa� 1934, nr 
49, s. 730;�Kurier Warszawski� 1934, nr 308, 309, 310 (klepsydry); T. Starnawski, Nekrolo-
gia. Śp. Antoni hr. Rostworowski b. prefekt Sodalicji Ziemian ziemi lubelskiej, �Życie Soda-
licyjne� 1936. s. 155�156; Prywatne Męskie Gimnazjum Imienia Stefana Batorego (�Szkoła 
Lubelska�) w XXX-lecie, Lublin 1936, s. 2, 254, il. pomiędzy s. 48�49; Księga pamiątkowa 
25-lecia harcerstwa na Lubelszczyźnie. Wspomnienia i dokumenty 1911-1936, Lublin 1936. 
s. 22�23; �Merkuriusz Polski Ordynaryjny� z 17 X 1937 nr 40 (180), s. 1238�1239; Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, Lublin 1938, s. 33, 40; G. Łańcucka, Aniela hr. Potulicka (życiorys), 
Potulice 1939, s. 54; S. Kozicki, Historia Ligi Narodowej, Londyn 1964, s. 582; Dzieje Lub-
lina pod red. T. Mencla i K. Myślińskiego, Lublin 1965, s. 335; Księga jubileuszowa 50-lecia 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod red. ks. M. Rechowicza, Lublin 1969, s. 56; W. 
Pruski, Hodowla zwierząt gospodarczych w Królestwie Polskim w latach 1815-1918, War-
szawa 1969, t. III; A. Grychowski, Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy pol-
skich od średniowiecza do 1968 R.. Lublin 1974, s. 253; Dzieje Lubelszczyzny, t. I, pod red. 
T. Mencla, Warszawa 1974, s. 723. 771, Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach 
pierwszych studentów z lat 1918-1925, red. G. Karolewicz, Lublin 1978, s.25, 53,117; Z. 
Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski. Geneza i działalność społeczno-polityczna w latach 1926-
1933, Poznań 1980, s. 86; J. Molenda, Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918, War-
szawa 1980, s. 225, 353-354; S. J. Rostworowski, Kartka z historii rodziny, �Tygodnik Pol-
ski� 1985, nr 14, S. Brzozowski, Polacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech 
w XIX i XX wieku, Wrocław-Warszawa 1989, s. 117,196; Klara z Osuchowskich Antoniowa 
hr. Rostworowska z Milejowa,[w:] S.M. Rostworowski, Gałąź najmłodsza (lubelska) Mile-
jów � Album; W. Roszkowski, PSB t. 32/2, s. 181-183; W. Odorowski, Malarze Kazimierza 
nad Wisłą, Warszawa 1991, s. 40; Dzieje Wąwolnicy, red. S. Partycki, Wąwolnica 1992, s. 
100-103; Stanisław Rostworowski, Listy z wojny polsko-bolszewickiej, Warszawa 1995, s. 
193�195, 320, 331-332, 334; Andrzej Rostworowski, Ziemia, której już nie zobaczysz, War-
szawa 2001, s. 413 i nast.; K. Woś, Z dziejów miejscowości w gminie Milejów, [w:] Powiat 
Łęczyński � monografia krajoznawcza, Łęczna 2001, s. 185�212; M. Kleniewski, Wspomnie-
nia, opr. W. Włodarczyk, Wilków 2002, s. 117,140; E. Maj, Narodowa Demokracja w woje-
wództwie lubelskim w latach 1918�1928, Lublin 2002, s. 26 i nast.; Pamiętnik księżnej Marii 
Zdzisławowej Lubomirskiej 1914�1918, opr. J. Pajewski, Poznań 2002, s. 460; A. Pardyka, 
Polskie wady narodowe i ich przezwyciężenie w szkolnictwie okresu międzywojennego na 
przykładzie szkoły powszechnej w Wąwolnicy, �Roczniki Humanistyczne KUL� 2002, t. I, z. 
2, s. 178; J. Korga, Działalność społeczno-polityczna Kazimierza Bogdana Fudakowskiego 
w świetle wspomnień rodzinnych, s. 94 oraz A. Przegaliński, Społeczna aktywność ziemiań-
stwa lubelskiego (1905-1914), s. 105-136, [w:] Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX 
i XX wieku pod red. A. Koprukowniaka, Lublin 2002, s. 105�136, tenże, Muzyka w kultu-
ralnym życiu lubelskich ziemian w latach 1864-1914, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. 
Materiały z drugiej sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22-
24 maja 2002 roku, opr. R. Maliszewski, Kozłówka 2003, s. 482; Stanisław Kostka Rostwo-
rowski, Wilga, �Rocznik Mazowiecki� t. XV 2003. s. 199�211; Wojciech Rostworowski, 
Jak wyglądał stary Milejów i jak się w nim kiedyś żyło, �Wiadomości Ziemiańskie� 2004, 
s. 29�38; M. Florkowska, Ojciec Piotr � benedyktyn, kameduła, rekluz, Warszawa 2004, 
s. 17, 27�28; o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005. s. 18 i nast.; 
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S.J. Rostworowski, Sylwetka Romana Rostworowskiego, [w:]. Roman Rostworowski, Poezje 
hinduskie i inne, Warszawa 2005, s. 124,126, 100 lat Muzeum Lubelskiego 1906�2006, pod 
red. G. Jakimińskiej i Z. Nasalskiego, Lublin 2006, s. 20, 21, 25; A. Pardyka, Antoni Rostwo-
rowski (1871�1934), �Widnokrąg� 2006, nr 2, s. 35�37; A. Pardyka, Z dziejów wąwolnickiej 
szkoły, �Widnokrąg� � Czasopismo Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy, 2007 
nr 4, s. 42; Konstanty Rostworowski, Zmierzch Gałęzowa, Lublin 2007, s.44 i nast..; H. J. 
Zawistowski, Szkoła żeńska gospodarstwa wiejskiego w Nałęczowie, [w:] Ziemiaństwo na 
Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców, t. 2, Lublin 2007, s. 380, 386, 392; G. Eber-
hardt, Pisarz dla dorosłych. Opowieść o Józefie Mackiewiczu, Wrocław 2008, s. 106; Miłość, 
polityka, walka. Listy i publicystyka cichociemnego Jana Rostworowskiego, Pruszków 2008, 
s. 96, 158; A. Pardyka, Wąwolnica. Ścieżka dydaktyczna: Sacrum-Natura-Historia, Przysta-
nek 13,Wąwolnica 2008, tejże, Gmina Wawolnica, [w:] U. Mirosław. A. Pardyka, K. Zalech, 
Szlakiem kultury sakralnej Ziemi Nałęczowskiej, Nałęczów 2008, s. 40; Szkoła ziemianek 
w Nałęczowie, �Sezon na Nałęczów� s. 3; Józef Gosłowski � rzeźby, monety, medale, praca 
zbiorowa, Warszawa 2009, s. 60; Milejów miał być miastem, �Zeszyty Milejowskie� 2010, 
nr 1�2, s. 16�19; S. J. Rostworowski, Inicjatywy gospodarcze Rostworowskich (1865�1934) 
w Milejowie na Lubelszczyźnie, [w:] �Studia Historii Społeczno-Gospodarczej� Łódź 2010, 
t. VII, s. 275�288; J. Starnawski Między Wisłą i Bugiem, Lublin 2010, s. 27, 32; T. Epsztein, 
Członkowie Związku Ziemian w Królestwie Polskim w latach 1917�1918/ Część I (A-Ł), 
�Wiadomości Ziemiańskie� 2011, nr 45, s. 14; M. J. Minakowski, Elita wileńska.Kraków 
2011, s. 334; W latach niewoli � historia szkoły (zdjęcie), s. 7, W Polsce niepodległej � histo-
ria szkoły, s.9; K. Woś, Nasza miejscowość � Milejów, s. 33 /w:/ Miejsca i ludzie, jubileusz 
100-lecia szkoły w Milejowie. Milejów 2012;
INNE: Historia gminy Milejów, Internet 2 IX 2003; M. J. Minakowski, Genealogia potom-
ków Sejmu Wielkiego oraz tenże, Ci wielcy Polacy to nasza rodzina, wyd, 3, Kraków 2008, 
Internet; J. Hanas, A. Pardyka, Wąwolnica � sanktuarium wiary i tradycji, film Lubelskiej 
Wytwórni Filmów.

MARIA (Marylka, Maryś) Adelajda Petronela z BREZÓW ROSTWOROW-
SKA h. własnego, ur. 31 stycznia 1878, córka Konstantego i Anny z Hutten-
Czapskich h. Leliwa, żona Antoniego

Brezowie byli rodziną pochodzącą ze Śląska z dawna zasiedziałą w Wiel-
kopolsce. Ojciec Marii, Konstanty, ożeniony z Anną Hutten-Czapską, ur. 
w Kiejdanach, otrzymał jako wiano żony majątek Derewna w guberni miń-
skiej. Jego żoną była córką Justyny z Rostworowskich i Mariana Hutten-
Czapskich. Czyli, że pradziadek Marii Mikołaj Rostworowski z Miropola 
był rodzonym bratem Antoniego Melitona z Milejowa, dziadka Tolcia. Jed-
nocześnie w Wielkopolsce w Więckowicach koło Buku była właściwa sie-
dziba rodziny Brezów. Józef, kapitan wojsk rosyjskich w wojnie z Turcją, 
potem pułkownik wojska polskiego aż do czasu powstania listopadowego, 
wyemigrował do Wielkopolski, gdzie poślubił Konstancję Wiktorię Myciel-
ską, córkę pułkownika i adiutanta marszałka André Masséna. Osiadł właśnie 
w Więckowicach. Był jeszcze właścicielem innych majętności Zborowa (po-
czątkowo dał synowi Konstantemu), Ceradza, Murzynowa. To on właśnie 
miał dwóch synów, z których starszy Stanisław pierwotnie ożenił się z Ja-
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dwigą Goetzendorf-Grabowską, wcześnie zmarłą, a powtórnie z Zofią Hut-
ten-Czapską, starszą siostrą Anny. Drugim synem był Konstanty, mąż Anny, 
matki Marii Rostworowskiej. Konstanty podczas wojny prusko-francuskiej 
w 1870 służył w niemieckich huzarach w stopniu porucznika. Otrzymał roz-
kaz podpalenia zabudowań w pewnej miejscowości francuskiej. Rozkazu nie 
wykonał i generałowi Steinmetzowi zameldował, że jest królewsko-pruskim 
porucznikiem huzarów, a nie podpalaczem. Z rozkazu został zwolniony, na-
tomiast zaskarbił sobie wdzięczność rodziny francuskiej, której członkowie 
po wojnie odwiedzali Brezów w Więckowicach. 

Dom Brezów w Więckowicach był otwarty dla wielu obcokrajow-
ców bardzo różnych narodowości, a także dla Polaków z dalekich kresów 
wschodnich, z Inflant, Wołynia, Galicji i z Królestwa. Konstanty, ojciec Ma-
ryś, chyba uległ poprzez służbę wojskową wpływom niemieckim. Sprze-
dał odziedziczoną po ojcu Lednogórę nad jeziorem Lednickim niemieckiej 
Komisji Kolonizacyjnej, a syna kształcił w korpusie kadetów w Dreźnie. 
Sprzedaż majątku zrobiła bardzo złe wrażenie w polskim środowisku zie-
mian wielkopolskich. On sam jako ziemianin mógł się powoływać tylko na 
majątek odziedziczony po żonie, na Derewnę. Jedyny syn jego brata Stani-
sława zmarł w wieku dziecięcym, a sam właściciel Więckowic zmarł 3 V 
1896. Wtedy Więckowice zostały zapisane na syna Konstantego Gustawa 
Brezę, żonatego z Cieszkowską.. Ów Gustaw bywał w Milejowie i Kęble. 
Maryś w ogóle miała siedmioro rodzeństwa i wszystkie jej siostry oraz bracia 
zawarli związki małżeńskie. Za jej młodości sercem domu więckowickiego 
była siostra jej matki Zofia, która słynęła aktywnością na polu działalno-
ści dobroczynnej, wspierając przede wszystkim młodzież polską na drodze 
kształcenia.

W atmosferze takiego właśnie domu wychowała się Maryś, która znacz-
nie częściej przebywała w Wielkopolsce niż na kresach. Jest rzeczą oczywi-
stą, że była osobą wysokiej kultury i dobrej znajomości języków. Nauki po-
bierała w Sacré Coeur w Pradze czeskiej. Jej brat Józef kształcił się w Halle 
i tam zaprzyjaźnił się ze swym kuzynem Antonim Rostworowskim. Antoni 
zwany przez Brezów również Tolciem, na wolne dni od nauki wpadał do 
Więckowic. Z datą 27 XII 1895 Anna Brezowa, matka Maryś, w liście do 
swego stryjecznego brata Achillesa z Siekierzyniec spod Ostroroga pisała: 
Egzamina na skutek zmiany dziekana na uniwersytecie o tydzień opóźnione 
zostały i to pozwoliło Tolciowi przybyć, ale tylko na 4 dni. Ów Tolcio był jej 
znany, co najmniej od maja 1895, bo już wtedy pisała da Achillesa: Antoni 
Rostworowski z Lubelskiego, zupełnie idealny młodzieniec, jakich dziś się już 
prawie nie spotyka, wielki to przyjaciel naszych wspólnych krewnych Kower-
skich, których niedawno poznaliśmy tutaj (Kowerscy z Józwowa). Mając taką 
opinię matki o swym narzeczonym Marii Brezie nie trudno było powierzyć 
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swą rękę Antoniemu Rostworow-
skiemu. Stało się to, bowiem Zofia 
Brezowa, właścicielka Więcko-
wic, ciotka Marylki, w liście do 
Felicji z Pruszyńskich Achilleso-
wej Brezowej pisała: Tymczasem 
teraz oczekujemy przyjazdu mego 
przyszłego siostrzeńca Tolicia 
i kilku członków rodziny Rostwo-
rowskich, którzy tu na uroczystość 
Trzech Króli zjeżdżają, a 7 stycznia 
mają się odbyć zaręczyny Marylki 
naszej. O ślubie jeszcze chwilowo 
nie ma mowy. Był to dopiero rok 
1896. Lecz w grudniu 1897 Anna 
Brezowa donosiła swemu bratu 
przebywającemu w Siekierzyńa-
cach: Oczkujemy całej gromady 
Rostworowskich, którzy zapowie-
dzieli swój przyjazd dla zapozna-
nia Marylki. � 

Odwrotu nie było� Ślub Marylki odbył się 28 I 1898 w Więckowicach, 
które opuściła, by zamieszkać w Milejowie, a od 1910 w Kęble. Odtąd Kotowie 
Brezowie (Kot to Konstanty ojciec Maryś) niejednokrotnie, szczególnie w dro-
dze do Siekierzyniec, zatrzymywali się na dłuższe pobyty w Milejowie. Pierw-
szy ich pobyt wypadł już w marcu 1898, kiedy to w Milejowie zapaliła się sto-
doła i spłonęły zbiory zbóż. W tym czasie także Maryś chorowała, ale zdrowie 
jej się właśnie poprawiło. Tolcio powiadał, że jej choroba była dla niego jakby 
potwierdzeniem całej marności strat poniesionych przez pożar, natomiast wiel-
bi Boga, iż mu pozostawił to, co najcenniejsze, to jest zdrowie Maryś. Rodzice 
� Kotowie Brezowie, mogli stwierdzić, że młodzi bardzo się kochają. W marcu 
1902 Kotowie ponownie przebywali w Milejowie. Ale wtedy ponoć Kot nie 
żałował spędzonych tam dwóch tygodni, tak go urzekła przebywająca właśnie 
panna Terenia Fudakowska (późniejsza Rostworowska), przemiła pestka w ro-
dzaju Ani Borzobahatej, lecz nie kokietka jak tamta. Tymczasem w związku 
Maryś z Tolciem zaczęły przychodzić na świat dzieci, których później było 
ośmioro. Głównie więc zajmowała się opieką nad nimi i angażowaniem dla 
nich, opiekunek, nauczycieli i nauczycielek. Przyjście na świat jej pierworod-
nej córki pięknie opisał mąż Tolcio: Jak Pan Bóg dobry, jak miłosierny, że tak 
szczęśliwie pozwolił przebyć Maryś jej słabość i wydać na świat zdrowe, silne 
i śliczniutkie dziecię (�) jak rozrzewniająca była chwila, gdy po raz pierwszy 

Maria z Brezów Rostworowska (1878�1926)
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przyłożyli naszą córkę do piersi matki (�) Ile razy widzę maleństwo drogie 
przy matce, jej uśmiech łagodny, słodki, jej rozmowę z dzieciątkiem, twarzyczkę 
drobną, bardzo bladą, a promieniejącą szczęściem, nie mogę się powstrzymać 
od wdzięczności i uwielbienia dla Stwórcy, który wszędzie wszystko na świecie 
tak pięknie ułożył.. Maryś w lutym 1899 powiła szczęśliwie swoją pierworodną 
córkę Maryjkę, a już w październiku tego roku udała się do Więckowic, by 
towarzyszyć swemu ojcu dotkniętemu śmiertelną chorobą.

Jako małżonka przywiązywała wielką wagę do szczęśliwego wydawania 
na świat poczętych dzieci. Znów w liście jej męża z grudnia 1901 zawarty 
jest opis tego, jak bardzo obawiała się zagrożenia poronieniem. Tolcio pisał: 
Maryś tak się wystraszyła, zanim przyszedł ten objaw, który zniweczył nasze 
obawy. Maryś tak się wystraszyła, zbladła, zatrzęsła się, będąc pewna, że to 
poronienie. Nie byłem tak łatwowierny jak Maryś, ale w końcu, słuchając cią-
głych zapewnień mojej Maryś i widząc jej niedowierzanie domysłom, przy-
znaję, że się nawet srodze zmartwiłem. Zatem Maria z Brezów na pewno na 
pierwszym miejscu w swym życiu stawiała powołanie macierzyńskie. Była 

Maria z Brezów Rostworowska (1878-1926) 
ze swym mężem Antonim Janem, właścicielem Milejowa.
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osobą dużej tuszy. Jak zapisał rezydent milejowski, Jerzy Stablewski (ur. 
w 1864 w Ceradzu)), jej cioteczny brat, syn Anusi z Brezów, Maryś ważyła 
220 funtów polskich. Starała się zażywać więcej ruchu i od swej szwagierki 
Elżbiety Rostworowskiej odkupiła rower i uczyła się nim jeździć. Jej się to 
udało. Natomiast gdy na rowerze zaczął uczyć się jeździć jej synek Staś, to 
się skończyło źle. Spadł, miał wstrząs mózgu i od tego czasu zaczęły się jego 
choroby, które sprawiały jej wiele kłopotów. 

Po Annie, ur. w 1902, na świat przyszła we wrześniu 1904 Zosieńka, która 
umarła w październiku tego roku. Mówiono, że przyczyną jej zgonu były złe 
warunki mieszkaniowe w wilgotnym dworze milejowskim. Maryś do trojga 
starszych dzieci miała dobrą wychowawczynię, Stefanię Gołdykowską, po-
chodzącą z Dyneburga, lecz w 1911 postanowiła ona odejść z posady. Maria 
poszukiwała innej osoby i w związku z tym odwiedzała swoich krewnych 
w Wielkopolsce, ale w tamtejszych domach była zrażona, że się rozmawia 
tylko o koniach, herbach i liberiach. Znalazła dobrego nauczyciela w osobie 
pana Winogrodzkiego, ale i on po roku odszedł, wówczas nauczycielem star-
szych dzieci od czerwca 1912 został Ignacy Kozłowski. Domem w Milejowie 
zarządzał w zasadzie jej cioteczny brat Jerzy Stablewski. Gdy objął on swoje 
stanowisko, zwolnił dawnego kucharza �brudasa� Sosińskiego i zaangażował 
Bolesława Koczowskiego. Przebudował stojące blisko dworu kurniki i zrobił 
z nich letni domek, w którym mogli nocować zapraszani goście. Gości tych 
przed I wojną światową było dużo, gdyż w Milejowie odbywały się zjaz-
dy Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. W domu tym bywał Roman 
Dmowski ze swymi współpracownikami.

Pani domu, Maryś Rostworowska, miała silnie rozwinięty zmysł spo-
łeczny i w miarę możliwości wspierała inicjatywy męża. Od 1905 należała 
do Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego. Była też członkiem Lubelskiego 
Towarzystwa Dobroczynności. Mimo licznych obowiązków macierzyńskich 
należała też do Towarzystwa Zjednoczonych Ziemianek i wspierała działal-
ność oświatową. W 1911 na przykład dość często przyjeżdżała do Nałęczowa 
i odwiedzała przede wszystkim szkołę koszykarską, której zapewne patro-
nowała..Ale bywała też w Szkole Gospodarstwa dla Dziewcząt Wiejskich, 
nazwaną potocznie Szkolą Ziemianek, gdzie prowadziła wykłady z religii. 
W szkole tej do współpracy wciągnęła swoje córki Maryjkę i Nunę (Annę). 
Dla mieszkańców Kębła Nałęczów był ważnym punktem odniesienia. Można 
było do niego szybko dojechać końmi. Maryś tu często przyjeżdżała, by od-
wiedzić lekarzy, ale także by pójść do spowiedzi. Była osobą bardzo pobożną, 
miała duży kult dla Matki Boskiej Kębelskiej, której figura znajdowała się 
nieopodal dworu. Czciła też św. Józefa. Wszystkim swoim dzieciom dała na 
drugie imię Maria Józef. Z racji częstego przebywania w stanie błogosła-
wionym, rzadko opuszczała Kębło. Po przeprowadzce do Kębła i urodzeniu 
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niemal zaraz potem córki Sówki (Zofii), do 1914 miała przerwę w oczekiwa-
niu dalszego potomstwa, wówczas zrobiła się bardziej ruchliwa. W czerwcu 
1912 pojechała do Krakowa, odwiedzić swą kuzynkę Teresę Rostworowską, 
wdowę po Stanisławie malarzu. Bywała naturalnie u Wesslów w Żyrzynie. 
Ale na pewno ważnym wydarzeniem w jej życiu była podróż do Miropola, 
gdzie gospodarował jej wuj Stanisław Czapski. Podróż ta była dla niej okazją 
odwiedzenia pałacu i posiadłości swej babki Justyny Czapskiej, o którym 
zawsze się mówiło w czasach jej dzieciństwa. Po powrocie do Kębła śledziła 
pilnie wyniki egzaminów dzieci, kiedy w czerwcu 1912 Maryjka przechodzi-
ła do III klasy gimnazjalnej, a Nuna do drugiej. W tym roku jej mąż odszukał 
w cukrowni w Trawnikach biednego chłopca, Antosia Bartkiewicza. Jego oj-
ciec brał udział w rewolucji 1905 i został wywieziony na Sybir, a synek nie 
miał z czego żyć. Maryś przyjęła Antosia do domu, nieco poduczyła i mąż 
potem zatrudnił go jako stróża.

Później, gdy oczekiwała kolejno przychodzących na świat dwóch ostat-
nich synów, już do Szkoły Gospodarczej w Nałęczowie rzadziej jeździła, a jej 
aktywność zmalała. W październiku 1915, jeszcze w Lublinie, urodziła swe-

Maria Rostworowska w salonie w Kęble pod Wąwolnicą w otoczeniu rodziny, 
idąc od prawej jej matka Anna z Hutten-Czapskich Breza, jej dzieci Maria, Anna, Antoni, 

Stanisława Kostka, dalej Roman Rostworowski z Józefowa, Rita, jej szwagierka, żona 
Jana-Jacka Rostworowskiego i ponownie jej dzieci Konstancja, Mikołaj, Jaś i Zosia, 

zarządczyni domu Stefania Plucińska, w tle dwie  osoby z personelu
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go syna Jasia (�Puszka�), ów termin rozwiązania sprawił, że doczekała czasu, 
kiedy do Lublina wkroczyła kawaleria Legionów Polskich i potem Austriacy. 
Natomiast jej cztery córki i ówcześnie najmłodszy syn Mikołaj, by uniknąć 
okupacji germańskiej, zostali posłani do Rosji i przebywali u krewnych pod 
Mohylewem. Wojnę światową spędziła więc w Kęble z mężem, i trzema sy-
nami, w tym z najmłodszym Jasiem. Gdy wojna się skończyła, niewiele już 
lat życia jej pozostało. W okresie powojennym oddawała się wychowaniu 
swych najmłodszych dzieci i modlitwom. Czuła się jeszcze bardziej związana 
z Matką Najświętszą. Namawiała męża, by założył wśród ziemian Sodalicję 
Mariańską. Z wiosną 1926 zaczęła chorować. Jak zapisała Teresa z Fudakow-
skich Rostworowska: Bardzo dziwne były objawy połączonego mistycyzmu, 
jakichś wizji, przepowiadała, że umrze w Wielki Piątek i ofiarowała swe życie 
za Żydów. Ojciec Gommaire był jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym, 
co dzień z Lublina przyjeżdżał do Kębła i śledził te dziwne objawy, a jako 
teolog spec od prawa kanonicznego, notował starannie wszystko i zdawał 
sprawę biskupowi. Chora w jakimś trasie dużo pisała i te pisma o. Gomma-
ire gromadził. Stan zdrowia Maryś pogarszał się na tyle, że dostała jakiejś 
furii i została z pielęgniarzem przewieziona do zakładu w Warszawie, gdzie 
zmarła w wieku 48 lat, rzeczywiście w Wielki Piątek, 20 IV 1926. O. Jacek 
Woroniecki OP powiedział o niej, że koniec jej życia był napiętnowany wiel-
kim cierpieniem i jej imię jest u nas błogosławione. Jej zwłoki zostały prze-
wiezione do Kębla i w Wąwolnicy odbył się bardzo uroczysty pogrzeb, na 
który przybyło wiele osób zaprzyjaźnionych z Rostworowskimi, a na cmen-

Grobowiec Rostworowskich i Czapskich na cmentarzu w Wąwolnicy
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tarzu pojawiły się tłumy wąwolnickich Żydów, których zgromadzała wieść, 
że dziedziczka oddała życie za nich. Na pogrzeb przybyli też spokrewnieni 
księża: jezuici o. Jan i o. Tomasz oraz dominikanin o. Woroniecki. Według 
relacji Edmunda Moszyńskiego jej córka Maryjka, siostra Klara z Callenelle 
zgromadziła dokumentację mogąca posłużyć jako materiał do beatyfikacji 
zmarłej. Składają się na nią przede wszystkim notatki Marii z Brezów Ro-
stworowskiej, które w istocie rzeczy są dziennikiem duchowym, jaki odsłania 
tajemnicę jej przedwczesnej według miary ludzkiej śmierci
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ROZDZIAŁ XL

POKOLENIE XV–XVI ROSTWOROWSKICH

WAWRZYNIEC I FRANCISZEK 
KAPŁANI MARIAWICCY

POKOLENIE XV
Drugi syn ANTONIEGO i KLARY z Osuchowskich

WAWRZYNIEC Ignacy Ksawery (Wawcio), imiona zakonne Maria Franci-
szek, ur. 29VII 1874 w Milejowie, drugi (trzeci z urodzenia) syn Antoniego 
i Klary z Osuchowskich

Wychowywał się Milejowie na Lubelszczyźnie, gdzie rodzice zapewnili 
mu dobrych nauczycieli. Wzrastał w atmosferze domu o wysokim poziomie 
kulturalnym. W rodzinie nazywany był Wawciem. Szczególnie mocno czuł 
się związany z młodszym o trzy lata bratem Wojciechem, któremu nie brakło 
pomysłów ożywiających dom milejowski. Wojcio wydawał �Gońca Mile-
jowskiego�, do którego pisywał polemiczne artykuły nawet ojciec chłopców, 
Antoni Ignacy Rostworowski. Chłopcy dość biegle władali francuskim i nie-
mieckim. O ich religijne wychowanie dbała matka, Klara Rostworowska, ale 
także ojciec, którego Wawcio po latach tak będzie wspominał, w liście do 
swej bratanicy Maryjki Rostworowskiej, pisanym z okazji Świąt Wielkanoc-
nych: Z dziecinnych lat już utkwiło człowiekowi i w myślach i w sercu to świę-
to! Z Rodzicami chodziliśmy jako jeszcze dzieciaki ma wszystkie ceremonie, 
które nas bardzo zajmowały, i chociaż niektóre i dłuższe były, jednak nigdy 
się nam nie uprzykrzały i chętnie bardzo Rodzicom towarzyszyliśmy w prze-
miłym kościele naszym milejowskim (�) W Wielki Czwartek do Komunii św. 
z Rodzicami i my przystępowaliśmy. Gdy przyszedł czas nauki, Wawrzyniec 
początkowo uczęszczał do gimnazjum w Lublinie, ale potem, zapewne ze 
względu na lepszą stancję, został przeniesiony do Warszawy. Tam zdał matu-
rę po ukończeniu siedmioklasowej szkoły realnej. W ocenie współczesnych, 
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przykładowo Teresy Fudakowskiej, 
nie odznaczał się specjalnymi zdol-
nościami; nazwała go nawet bardzo 
mało inteligentnym. Natomiast od-
wiedzająca Milejów Maria Rostwo-
rowska tak pisała o swym poznanym 
kuzynie: Wawcio to coś w rodzaju 
św. Stanisława Kostki, młodzieńczyk 
tak idealnie dobry, taki niepraktycz-
ny w codziennym życiu, z sercem tak 
tkliwym na wszelką niedolę, że wśród 
ludzi nie dałby sobie rady, a w stanie 
duchownym może swym przykładem 
w górę pociągnąć � wszyscyśmy się 
ucieszyli dowiedziawszy się o jego za-
miarach, które od trzech lat pielęgno-
wał w duszy. - Już w latach szkolnych 
Wawcio odkrył w swym sercu powo-
łanie do stanu kapłańskiego i zaraz po 
maturze postanowił wstąpić do semi-

narium duchownego. Jego decyzja została z wielką radością przyjęta przez 
rodziców. Przytoczę jeszcze jedną relację o Wawciu, tym razem spisaną przez 
Zosię i Leoncię Rostworowskie po ich pobycie w Milejowie. � Z Wawciem 
długo nie mogłyśmy się porozumieć, bo on nie takiego trochę usposobienia, 
cały oddany Osuchowskim, miał do nas trochę uprzedzeń, ale przy bliższym 
poznaniu uprzedzenia znikły. I teraz jesteśmy w jak najlepszej komitywie. Jest 
on dobroci zupełnie anielskiej i słodyczy niepowszedniej, usposobienie więcej 
kobiece niż męskie. Inteligencja słabiej rozwinięta niż innych trzech [braci], 
umysłu niepraktycznego, materiał raczej na zakonnika niż na księdza, który 
w naszym kraju z takimi borykać się musi trudnościami. Taki też miał zamiar, 
wstąpić chciał do klasztoru, później zmodyfikowawszy go, chce zostać pro-
boszczem w Milejowie.

W lipcu 1894 zdał szczęśliwie egzamin wstępny do seminarium duchow-
nego w Warszawie. Oto druga relacja Marii Rostworowskiej, tym razem z War-
szawy, z 14 IX 1894: Tydzień temu przyjechał tu Wawcio z zamiarem wstąpie-
nia do seminarium. Ostatni dzień spędził wraz z babką [Marią Osuchowską] 
i Wojciem [bratem] u nas. Byli na obiedzie, który staraliśmy się jak najbardziej 
uprzyjemnić biednemu Wawciowi. Po obiedzie o piątej razem wszyscy odpro-
wadziliśmy go do karmelitów. Chwila rozstania była bardzo uroczysta, wszy-
scy się popłakali. Za tydzień w niedzielę wolno mu będzie przyjść na cały dzień 
do pani Osuchowskiej i rodzice przyjadą i my tam pójdziemy. -

Wawrzyniec Rostworowski (1874�1956) 
� drugi syn Klary i Antoniego Ignacego, 

absolwent siedmioklasowej szkoły realnej 
w Warszawie (19 II 1894).
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Były to ostatnie lata XIX wieku, kiedy już rosyjskie prześladowania Koś-
cioła katolickiego wywołane powstaniem styczniowym nieco oddalały się 
w czasie. Trzeba pamiętać, że po powstaniu na ziemiach samego tylko Króle-
stwa Polskiego więzionych było 739 księży, w tym w głąb Rosji aż 225, zaś 
w Wielkim Księstwie Litewskim zesłano na Sybir 600 księży. Do 1883 brako-
wało dwunastu biskupów dla obsadzenia diecezji Kościoła w zaborze rosyj-
skim. Dopiero z końcem XIX wieku została odtworzona hierarchia katolicka. 
Mimo zarysowującej się pewnej normalizacji stosunków wyznaniowych na 
ziemiach Królestwa, jeszcze wtedy przyjęcie stanu duchownego było aktem 
cywilnej odwagi i w ogromnej większości przypadków wypływało z prawdzi-
wego powołania. Ale też trzeba wskazać na to, jak bardzo ówcześnie Kościo-
łowi w Polsce owych powołań było potrzeba. Wawrzyniec cztery lata kształcił 
się w seminarium duchownym, po czym w 1899 otrzymał święcenia kapłań-
skie. Uroczystą mszę prymicyjną odprawił w kaplicy Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy w kościele św. Anny w Warszawie. Potem, na dzień Zielonych 
Świątek, udał się do Milejowa. Tam, w kościele fundowanym przez swą rodzi-
nę, odprawił uroczystą sumę prymicyjną. Do mszy służyli mu bracia Antoni 
i Wojciech, ubrani byli we fraki i mieli białe krawaty. Do Milejowa zjechało 
całe okoliczne ziemiaństwo, by uczcić tę chwilę, które na ówczesne czasy 
były znaczącym wydarzeniem. Ojciec Wawcia już nie żył, radość wypełnia-
ła serce matki. Młody ksiądz uczestniczył teraz jako kapłan we wszystkich 
ważniejszych wydarzeniach rodzinnych. 8 X 1901 w milejowskim kościele 
udzielił ślubu swej ciotce, młodszej siostrze swej matki, Natalii Osuchowskiej 
z zarządcą majątków ziemiańskich na kresach Edmundem Marcinem Moszyń-
skim. Podczas pobytu ks. Wawrzyńca w domu rodzinnym zdarzył się dość 
znamienny wypadek. Otóż jego ukochany brat Wojciech zwierzył mu się, że 
stracił wiarę. Jedną z przyczyn była krytyczna ocena papieża i Stolicy Apo-
stolskiej. Wawrzyniec, który był kapłanem gorącej wiary, ogromnie się przejął 
kryzysem w poglądach religijnych ukochanego brata. Z całym zapałem bro-
nił papieża i Watykanu, ale ówcześnie jeszcze wobec Wojciecha bezskutecz-
nie. Dopiero po upływie roku, może dwóch, gdy Wawcio był wikarym u św. 
Barbary w Warszawie �na Koszykach�, zjawił się u niego Wojciech z prośbą 
o wskazanie dobrego spowiednika, gdyż chce po dłuższym okresie czasu przy-
stąpić do sakramentów św. Wawrzyniec takiego spowiednika wśród księży 
swego kościoła wskazał, spowiedź się odbyła i po niej Wojciech z ogromnym 
wzruszeniem przyszedł podziękować bratu za pomoc okazaną w tym przeło-
mowym momencie, gdy powracał na łono Kościoła. 

W Warszawie zdolny młody ksiądz Rostworowski został wkrótce ob-
darzony stanowiskiem kapelana metropolity warszawskiego abpa Wincen-
tego Chościak-Popiela. Do arcybiskupa prawdopodobnie mówił wuju, gdyż 
istniały tu koneksje rodzinne. Brat metropolity, Paweł Popiel, był teściem 
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Feliksa Rostworowskiego, byłego właściciela Leśniowoli. Nowe stanowisko 
otworzyło przed nim szerszy krąg problemów, jakie stawały przed Kościo-
łem. Na ziemiach polskich zaczął zbierać swój posiew dobiegający końca 
pontyfikat papieża Leona XIII. Był to papież, który wiele uwagi poświęcał 
problematyce eucharystycznej, a także szerzył kult Serca Jezusowego i Matki 
Boskiej, jako Matki Kościoła. Był on też pierwszym pośród papieży wielkim 
społecznikiem, który przede wszystkim dojrzał problem kwestii robotniczej. 
Ówczesne życie w Królestwie też było nabrzmiałe kwestiami społecznymi. 
Wieś była uboga i zacofana, a przychodząca z niej do miasta młodzież, za-
trudniana w przemyśle, cierpiała nędzę. Władze rosyjskie nie zezwalały na 
budowę kościołów w nowych dzielnicach robotniczych. Środowisko robot-
nicze praktycznie pozbawione było duszpasterstwa. W samym Kościele ist-
niał rozdział pomiędzy kapłanami, często piastującymi wyższe stanowiska 
w hierarchii kościelnej, którzy przeżyli okres najgorszych prześladowań po-
powstaniowych i teraz dążyli tylko do zachowania status quo, a młodymi, 
którzy oczekiwali zmian. Rostworowski należał do tej grupy kapłanów mło-
dych, wykształconych, którzy chcieli się przyczynić do wzmocnienia życia 
religijnego w kraju. Znającą go z tego czasu Teresa z Fudakowskich Rostwo-
rowska w swoim pamiętniku zapisała: (�) był gorliwym młodym kapłanem, 
marzącym o stworzeniu zgromadzenia kapłanów, którzy by swoim wzorowym 
życiem mogli mieć wpływ na młodzież.

Nie tylko on, ale także niektórzy profesorowie w seminariach duchow-
nych zaczęli się wsłuchiwać w treść objawień, jakie miała doznać 2 VIII 1893 
w dniu św. Alfonsa Liguori, patrona zgromadzeń eucharystycznych, pracu-
jąca w Płocku zakonnica bezhabitowego zgromadzenia, matka Maria Fran-
ciszka Kozłowska. Założyła ona w Płocku Zgromadzenie Sióstr Ubogich św. 
Matki Klary, które żyło według zasad zawartych w złożonych ślubach ubó-
stwa, czystości, posłuszeństwa oraz czwartego, dodanego przez matkę Marię 
Franciszkę � wynagradzania zniewag wyrządzonych Bogu przez utrzyma-
nie nieustającej adoracji Eucharystii oraz jej szczególny kult. Jej objawie-
nia doznane w płockim kościele seminaryjnym przed ołtarzem Matki Bożej 
wprowadzały ją w poznanie Dzieła Wielkiego Miłosierdzia dla świata. Matka 
Kozłowska tak oto zapisała swoje doznania: Niepojęta światłość ogarnęła 
moją duszę i miałam wtedy ukazane: ogólne zepsucie świata i ostateczne cza-
sy; potem rozwolnienie obyczajów w duchowieństwie i grzechy, jakich się 
dopuszczają kapłani. Widziałam Sprawiedliwość Bożą wymierzoną w ukara-
nie świata i Miłosierdzie dające ginącemu światu jako ostatni ratunek Cześć 
Przenajświętszego Sakramentu i Pomoc Maryi. Po chwili milczenia przemó-
wił Pan: �Środkiem szerzenia tej Czci, chcę, aby powstało Zgromadzenie Ka-
płanów pod nazwą Maryawitów. Hasło Ich: «Wszystko na większą Chwalę 
Bożą i cześć Przenajświętszej Panny Maryi». Zostawać będą pod Opieką 

Rostworowski-Monografia tom2.ind592   592Rostworowski-Monografia tom2.ind592   592 2013-03-20   15:06:592013-03-20   15:06:59



~ 593~

Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, bo jako są nieustanne wysiłki przeciwko 
Bogu i Kościołowi, tak jest potrzebna Nieustająca Pomoc Maryi. Tak więc 
same objawienia wskazywały na konieczność powołania zgromadzenia księ-
ży, którego hasłem byłoby Mariaevitam � życie Maryi, to jest naśladowanie 
Jej pokory, ducha miłości i modlitwy oraz czystości moralnej, jaka obowią-
zywałaby kapłanów mariawitów. Począwszy od 1893, daty tych objawień, 
powstaje i zaczyna wzrastać liczebnie Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów. 
Przystępują do niego zarówno profesorowie seminariów jak i absolwenci 
Akademii Duchownej w Petersburgu. Matka Kozłowska w 1896 złożyła też 
śluby wieczyste i Zgromadzenie Sióstr Ubogich św. Matki Klary rok potem 
liczyło już dwadzieścia sióstr. 

Do Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów przystąpił też w 1898 młody 
seminarzysta Wawrzyniec Rostworowski. Księża mariawici w archidiece-
zji warszawskiej, w diecezjach lubelskiej i płockiej postanowili przedstawić 
swoim ordynariuszom teksty objawień matki Kozłowskiej i historię Zgroma-
dzenia. Przyjął ich tylko biskup płocki ks. Jerzy Szembek, który ułatwił doko-
nanie tłumaczenia tekstu objawień na język łaciński i wskazał, że materiały te 
powinny być przedstawione Kongregacji Św. Oficjum w Rzymie. W związku 
z tym do Rzymu 18 VII 1903 udała się szesnastoosobowa delegacja, w której 
obok księży mariawitów uczestniczyły dwie zakonnice, siostry Franciszka 
Kozłowska i Honorata Klichowska. W tym czasie zmarł papież Leon XIII 
i delegacja oczekiwała na wybór nowego papieża Piusa X. W międzyczasie 
wybrała ministra generalnego Zgromadzenia w osobie ks. Jana Kowalskiego, 
magistra teologii, absolwenta Akademii Duchownej w Petersburgu. Delega-
cja ostatecznie przez Piusa X została przyjęta 13 VIII 1903. Podczas audiencji 
w sposób bardzo uniżony prosiła o błogosławieństwo dla swej pracy prowa-
dzonej przez zgromadzenia sióstr i kapłanów, pracujących w ramach reguły 
św. Franciszka. Papież przyjął skierowane do niego pisma. Matka Kozłow-
ska po powrocie do Polski, w grudniu 1903 powołała Związek Mariawitów 
Nieustającej Adoracji Ubłagania, grupujący wszystkich mariawitów: księży 
i zakonnice. Ks. Wawrzyniec został jego członkiem. Był wielbicielem Matki 
Kozłowskiej, nazywając ją nadzwyczaj mądrą i świątobliwą osobą. 

W czerwcu Matka Kozłowska opracowała ustawy dla powołanego przez 
siebie Związku i w sierpniu tegoż roku do Rzymu udało się dwóch księży 
mariawitów, którzy na udzielonej audiencji ustawy te przedłożyli do zatwier-
dzenia papieżowi. Pius X oświadczył, że sprawę tę przedstawi kongregacjom 
watykańskim. Tak się też stało. Kongregacja św. Oficjum 4 IX 1904 wydała 
dekret nakazujący doszczętne skasowanie Zgromadzenia Księży Mariawitów 
i całkowity zakaz utrzymywania wszelkich stosunków z Felicją Kozłowską. 
Należy przypuszczać, że takiego rozwiązania oczekiwał następca po Szembeku 
na stolicy biskupiej w Płocku bp Apolinary Wnukowski. Zarówno Felicja Ko-
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złowska jak i księża mariawici dekretowi się podporządkowali i Związek został 
rozwiązany. Ale duchowni raz zjednoczeni, utrzymywali między sobą kontakty 
oraz inspirowali dalsze delegacje do Ojca św. w Rzymie, podkreślając, że chcą 
służyć zalecanemu przez papieża Leona XIII kultowi Najświętszego Sakra-
mentu i szerzyć nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Tymczasem biskupi diecezji polskich, szczególnie arcybiskup warszawski 
Popiel i płocki biskup Wnukowski podjęli ostre działania, zwalczające wśród 
wiernych praktyki religijne wprowadzone przez księży mariawitów, a ich 
samych administracyjnie przenosili na mało znaczące wiejskie parafie. Tak 
też i ks. Wawrzyniec został z Warszawy przeniesiony na wikarego do Błonia, 
a gdy w 1901 złożył mariawickie wieczyste śluby zakonne, przybierając imię 
Maria Franciszek, został w 1902 przeniesiony do parafii w Wiśniewie, leżą-
cej na uboczu w rejonie Mińska Mazowieckiego. Został proboszczem parafii 
zaniedbanej religijnie, dysponującej jedynie niewielkim drewnianym kościół-
kiem. Parafianie niechętnie go przyjęli, zakładając, że jest to nowy zesłaniec 
arcybiskupa, który podobnie jak poprzedni proboszczowie wiśniewscy, do-
puścił się jakichś wykroczeń wobec władzy duchownej. Po krótkim jednak 
czasie gorące zaangażowanie ks. Wawrzyńca w życie parafialne zjednało mu 
dużą przychylność ze strony mieszkańców odległego od centrów kulturalnych 
Wiśniewa. Ludziom przede wszystkim podobało się to, że nowy proboszcz po 
nieszporach pozostawał w kościele, by uczyć ich czytać i pisać. Tymczasem 
część księży zaangażowanych w Związku Mariawitów postanowiła pojednać 
się ze swymi biskupami diecezjalnymi. Do arcybiskupa Popiela w sierpniu 
1905 dotarła delegacja złożona z księży Jana Kowalskiego, Wawrzyńca Ro-
stworowskiego i Bolesława Wiechowicza. Złożyli oni 10 VIII 1905 metropo-
licie warszawskiemu memoriał, w którym m. in. pisali: Całym sercem i szcze-
rością gotowiśmy zaprzestać wszystkich naszych praktyk pobożnych jako to: 
ćwiczeń pobożnych i umartwień, gotowiśmy jeść mięsne potrawy i w ogóle 
znieść wszelkie praktyki dotychczasowe, jeżeli Wasza Dostojność tego życzyć 
sobie będzie. Również co się tyczy naszego dotychczasowego sposobu pracy 
parafialnej, jeżeli nie jest wolą Waszej Arcypasterskiej Mości zachęcanie do 
adoracji lub zapisywanie do niej, to w tej chwili zaprzestaniemy tej praktyki. 
Czyli, że deklaracja przedłożona przez trzech duchownych podporządkowy-
wała wszelkie metody i osiągnięcia pracy duszpasterskiej księży mariawitów 
woli arcypasterza warszawskiego. O jedno tylko prosili, aby na piśmie mogli 
otrzymać od arcybiskupa wskazania, co mogą czynić w swej pracy. Odpowie-
dzi od swego pasterza żadnej nie otrzymali, a arcybiskup, realizując program 
restrykcji, zasuspendował kilku księży mariawitów. Wówczas ks. Jan Kowal-
ski zwołał zjazd księży mariawitów, na którym postanowiono wypowiedzieć 
posłuszeństwo biskupom w Polsce i odwołać się do Stolicy Apostolskiej. Tak 
też uczynili, nowa delegacja, złożona z księży Kowalskiego, Wiechowicza 
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i Pawła Skolimowskiego, bez Rostworowskiego, 1 II 1906 złożyła arcybi-
skupowi Popielowi oświadczenie, wypowiadające podporządkowanie jego 
władzy diecezjalnej i odwołujące treść memoriału z 10 VIII 1905. W kilka 
dni później to samo uczyniono wobec biskupa Wnukowskiego. Teraz biskupi 
lubelski i sejneński zasuspendowali kilku księży. Napięcie zatem wzrastało. 

Mimo restrykcji stanowisko księży zwanych mariawitami nie ulegało 
zmianie. Jak wskazują protokoły przesłuchań ich zachowane w Archiwum 
Diecezjalnym Lubelskim, uznawali oni priorytet sumienia i woli Bożej nad 
nakazami prawa i rozporządzeniami władz kościelnych. Przypisywali też wy-
soką rangę prywatnym objawieniom, w tym wypadku objawieniom, jakich 
doznała matka Kozłowska. Jednocześnie wierzyli, że papież Pius X weźmie 
ich w obronę. Kolejni delegaci do Rzymu, księża Kowalski i Roman Próch-
niewski swoim memoriałem zaognili sprawę do ostatnich miar. Postawili oni 
szereg zarzutów z dziedziny obyczajowości i moralności duchowieństwu 
i hierarchom Kościoła w Polsce i jednocześnie zażądali, aby papież lub św. 
Oficjum wydało oświadczenie, że Matka Franciszka (Kozłowska), obdarzo-
na przez Boga najwyższym stopniem świętości, jest matką miłosierdzia dla 
wszystkich ludzi od Boga do zbawienia powołanych i wybranych w tych osta-
tecznych świata czasach; wszystkim zaś kapłanom Mariawitom polecił Pan 
Bóg, aby cześć Najświętszego Sakramentu i Matki Boskiej Nieustającej Po-
mocy na całym świecie szerzyli bez jakichkolwiek ograniczeń czy to prawa 
kanonicznego, czy ustaw ludzkich, czy zwyczajów, czy jakiejkolwiek władzy 
kościelnej lub świeckiej. Stolica Apostolska żądań takich przyjąć nie mogła, 
a ponadto zrodziło się przekonanie, że wbrew oświadczeniom delegatów 
Związku Kapłanów Mariawitów o całkowitym ich podporządkowaniu Ojcu 
św., po powrocie do kraju szerzą oni swoje poglądy i podburzają wiernych. 
Wszystko to przesądziło o tym, że Pius X 12 IV 1906 ogłosił encyklikę Trii-
bus circiter, podtrzymującą dekret z 4 IX 1904 roku i w szczególny sposób 
piętnujący tych, którzy zdecydowali się oddać i na skinienie być posłusznymi 
pewnej kobiecie, jako mistrzyni pobożności i sumienia, głosząc, że ona jest 
pełna świętości, łaskami niebieskimi w cudowny sposób wyposażona.- Wresz-
cie 31 XII 1906 z ambon został odczytany dekret Kongregacji św. Oficjum, 
nakładający ekskomunikę na kapłana Jana Kowalskiego i Marię Franciszkę 
Kozłowską oraz grożący ekskomuniką wszystkim duchownym, jeśli w ciągu 
dwudziestu dni nie odstąpią od mariawityzmu. Po ogłoszeniu dekretu żaden 
z księży ze Związku Mariawitów nie wystąpił. Nie uczynił tego również ks. 
Wawrzyniec Rostworowski,.choć jego wcześniejsze wystąpienie do abp. Po-
piela, złożony przez niego memoriał wskazywałby, że był on zwolennikiem 
pojadania się z hierarchią. 

Jego kuzynka Zofia z Rostworowskich Wesslowa pisała: Niestety straco-
ny jest on zupełnie, chodzi już w szarym habicie z hostią, który mu z Płocka 
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przysłali. Tolcio [Antoni � jego brat] zastał u niego ks. Żebrowskiego(�) 
próżna była z nimi dysputa. Twierdzą, że Ojciec Święty się ku nim nawróci 
i cały Kościół pociągną za sobą. Warto wspomnieć, że ks. Wacław Żebrowski 
w 1911 wystąpił z Kościoła Mariawitów. Natomiast o. Honorat Koźmiński 
o księżach mariawitach pisał: ci kapłani są święci osobiście, jak najbardziej 
gorliwi, wytrwali i umartwieni � że tak powiem � stanowią kwiat naszego 
kleru świeckiego w całym Królestwie. Lecz jednocześnie ten wybitny kapłan 
zarzucał im, że są zaślepieni kultem dla swej kierowniczki, czyniąc ją świętą 
i przyjmując jej słowa jakby od Boga samego pochodziły. Charakterystyka 
ta jest zapewne trafna i wobec ks. Wawrzyńca, który zawsze był uważany za 
nadzwyczaj pobożnego i uduchowionego księdza, lecz zapewne solidarność 
ze stanowiskiem wszystkich swoich współkonfratrów sprawiła, że i on po 31 
XII 1906 znalazł się poza Kościołem rzymskokatolickim.

Władze carskie już 28 IX 1906, a zatem jeszcze przed wydaniem dekretu 
watykańskiego o ekskomunikach, uznały związek religijny mariawitów za 
prawnie istniejący, jednocześnie nakazały im zwrócić wszelkie użytkowane 
obiekty religijne Kościołowi rzymskokatolickiemu. Tym samym carska poli-
tyka wyznaniowa wbijała klin wrogości pomiędzy wyznawców katolicyzmu i 
rzeczników nowego wyznania. Przystępowanie do Związku Religijnego Ma-
riawitów następowało całymi parafiami, a zatem także obiekty religijne były 
wypełnione wyznawcami nowej wiary. Tymczasem teraz te obiekty miano 
oddawać katolikom, nawet wówczas, gdy w danej miejscowości cała ludność 
przeszła na mariawityzm. Musiało to być odczuwane jako wyraźny akt nie-
sprawiedliwości i tendencyjnego popierania rzymskokatolików. Ks. Rostwo-
rowski w Wiśniewie, uzyskując poparcie wszystkich parafian, przeszedł na 
mariawityzm, ale kościół musiał dla nich wybudować z własnych funduszy. 
Uczynił to z przypadających na niego pieniędzy spadkowych z Milejowa. 
Otóż już po roku, 4 X 1907 w Wiśniewie został konsekrowany neogotycki 
kościół, jednonawowy, niezbyt piękny, ale nowy, zdolny wzbudzić nastrój 
religijny, powstały z fundacji ks. proboszcza Rostworowskiego. Jego wieżę 
wieńczyły cztery wieżyczki, których dziś już nie ma. Na konsekrację nowego 
kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej przybył biskup mariawi-
cki, księża i 15 tyś. wiernych. Z pobliskiego domu modlitewnego Najświęt-
szy Sakrament został przeniesiony do nowego kościoła. W tym samym roku 
został też wzniesiony budynek szkoły, a także inne budynki służące pracy 
charytatywno-oświatowej parafian mariawickich. Wszystkie te obiekty były 
wzniesione z osobistych funduszy księdza proboszcza. Założył on też cmen-
tarz, istniejący po dziś dzień. Obecnie jest on wypełniony setkami pięknych 
murowanych grobowców i jest pewno jednym z najpiękniejszych cmentarzy 
mariawickich w Polsce. Z pieniędzy spadkowych z Milejowa ks. Wawrzy-
niec zakupił także działkę we wsi Goździk pod Mińskiem Mazowieckim, 
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gdzie powstał dom modlitewny dla licznych wiernych z tej okolicy. W 1909 
natomiast współfinansował budowę kościoła mariawitów w samym Mińsku 
Mazowieckim. Powstał tam jeden z najbardziej okazałych kościołów tego 
wyznania w rejonie Warszawy. W Wiśniewie założył cegielnię, która wyra-
biała cegłę na budowę tej świątyni. Glinkę sprowadzano z Rudnika, gdyż na 
miejscu w Wiśniewie odpowiedniej nie było. Ks. Rostworowski wspierał też 
rozbudowę infrastruktury głównego kościoła mariawitów w Płocku. 

W okresie poprzedzającym I wojnę światową mariawityzm ujawnił silny 
aspekt swej działalności charytatywno-oświatowej, co też przyczyniło się do 
tego, że wyznanie to szybko osiągnęło liczbę do 160 tys. wiernych. Ks. Ro-
stworowski jako proboszcz parafii mariawickiej wykonywał nie tylko funkcje 
przypisane z natury rzeczy osobie duchownej, lecz także był organizatorem 
życia społeczno-gospodarczego trzytysięcznej społeczności wyznawców ma-
riawityzmu w Wiśniewie. Do czasów współczesnych jest wspominany przez 
tamtejszych parafian jako �dobry gospodarz�. Przede wszystkim założył 
pięcioklasową szkołę, którą prowadziły siostry mariawitki, siostra Helena, 
a po II wojnie światowej siostra Ludmiła, mająca wyższe wykształcenie, a on 
w niej uczył religii. Parafianie utrzymywali szkołę, w okresie międzywojen-
nym płacili po 3 zł. na jej potrzeby. Ks. Rostworowski, wspólnie z siostrami 
mariawitkami, był także inicjatorem powstania schroniska dla ludzi starych, 
ludzi bez rodzin. Zamożniejsi parafianie oddawali mu całe swoje zasoby 
pieniężne na utrzymanie tego schroniska. W Wiśniewie został też założony 
zakład wikliniarski, sklep, piekarnia, istniała także ubojnia świń i masarnia, 
tak, że sklep miał dobre własne zaopatrzenie w pieczywo i wędliny. Siostry 
mariawitki prowadziły wyrób bielizny, kołder, kilimów. Ogród warzywny, 
w którym pracował ks. Wawrzyniec, był przykładem dobrego zagospodaro-
wania dla całej wsi. Zasadził w nim wiele krzewów porzeczek, agrestu, ma-
lin, a także orzechy włoskie, uprawiał kwiaty, które zdobiły ołtarz w koście-
le. Z Holandii sprowadzał wyselekcjonowane nasiona różnych roślin. Ogród 
miał osiem hektarów. Dostarczał warzywa dla klasztoru, domu opieki, potem, 
po II wojnie światowej, do sierocińca oraz mieszkańcom Wiśniewa. Od 1945 
stał się źródłem sporych dochodów dla parafii, gdyż pozyskiwane warzywa 
sprzedawano na targowisku w Mińsku Mazowieckim. Proboszcz wiśniewski 
interesował się także sprawą hodowli, z Niderlandów sprowadzał dla miej-
scowych rolników bydło zarodowe. 

Ks. Wawrzyniec przede wszystkim jednak był kapłanem o bardzo głębo-
kiej duchowości. Takim go wspominali nawet księża katoliccy, później przy-
słani do Wiśniewa z zadaniem odbudowy i rozwinięcia parafii rzymskokato-
lickiej. Spełniał z wielkim oddaniem wszelkie posługi religijne. Odprawiał 
msze św., nabożeństwa majowe, spowiadał, co sobota odbywała się adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Przed adoracją do kościoła przychodziły dzie-
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ci, które wspólnie z siostrami uczył śpiewu. Po adoracji miał konferencje 
religijne z wiernymi. Przygotowywał dzieci do Komunii św., a potem, gdy 
był biskupem, zaraz po niej. udzielał im bierzmowania. Z punktu widzenia 
rzymskokatolickiego jako ten, który nie wystąpił ze Związku Księży Maria-
witów, pozostawał pod klątwą.. W zasadzie więc wierzący katolicy nie mogli 
z nim utrzymywać stosunków. Zerwały się także jego więzi rodzinne. Jedynie 
jego brat Antoni (Tolcio) otrzymał od biskupa zezwolenie na odwiedzanie go 
i utrzymywanie z nim korespondencji. Listy pisane do brata ks. Wawrzyniec 
kończył słowami: Proszę Boga, by wam się oczy otworzyły i byście poznali 
prawdę. Zatem starał się wpływać na swego brata, by i on przyjął mariawi-
tyzm, a słowa te świadczyły o niezachwianym jego przekonaniu, iż on sam 
obrał właściwą drogę wiary chrześcijańskiej. Listy te u góry znaczył literami: 
N.b.p.P.J. to jest Niech będzie pochwalony Pan Jezus. 

Już w 1907 została ustalona struktura organizacyjna Katolickiego Koś-
cioła Mariawitów (taką nazwę przyjęto). Powołano bowiem pięć okręgów 
terytorialnych. Ks. Rostworowski został kustoszem okręgu podlaskiego, tzw. 
kustodii podlaskiej, swą opieką obejmował również parafie powstałe na Wi-
leńszczyźnie. Praktycznie podlegało mu dziesięć skupisk parafialnych wy-
znania mariawickiego. W tym także Grębków, w którym odbył się pogrom 
wyznawców mariawityzmu, dokonany przez rzymskokatolików. Śmierć po-
niosło wówczas dwóch mariawitów, a czterdziestu zostało rannych. Ksiądz 
kustosz Rostworowski zorganizował kaplicę w Żarnówku, obsługującą ma-
riawitów z Grębkowa, która wkrótce otrzymała nowego proboszcza. Poza 
miejscową parafią proboszcz wiśniewski odprawiał msze św. w pięciu pobli-
skich kaplicach w Abramach, Czarnogłowie, Turku, Woli Kiełackiej i Woli 
Mlęckiej. Pod jego opieką duszpasterską była też parafia w Mińsku Mazo-
wieckim, której był administratorem. Ponadto wielu mieszkańców tego rejo-
nu zakładało kaplice prywatne w swych domach i w nich także wypełniał swe 
funkcje kapłańskie.

Jego czynny tryb życia zakłócił wybuch I wojny światowej. Po roku dzia-
łań wojennych w sierpniu 1915 ziemie Królestwa Polskiego znalazły się pod 
okupacją niemiecką i austriacką. Na terenie okupowanym przez Austriaków, 
obejmującym południową cześć Królestwa, wydano rozporządzenie naka-
zujące zamknięcie wszystkich kościołów mariawickich. W 1916 duchow-
ni mariawiccy: bp Jakub Próchniewski, ks. Franciszek Rostworowski i ks. 
Filip Feldman zwrócili się do barona Jana Konopki, przedstawiciela władz 
okupacyjnych austriackich w Lublinie, z petycją o przywrócenie możliwości 
sprawowania kultu w kościołach mariawickich na terenie Lubelskiego Ge-
nerałgubernatorstwa Wojskowego. Baron Konopka jednakże uchylił się od 
obietnicy podjęcia interwencji w tej sprawie. W tej sytuacji w 1917 ponownie 
biskup Próchniewski oraz księża Feldman i Rostworowski złożyli tej samej 
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treści wniosek w powołanej przez okupantów namiastce władzy polskiej, jaką 
od stycznia tego roku stała się Tymczasowa Rada Stanu. Obecność księdza 
Franciszka (takie przyjął imię jako kapłan mariawicki) w tej delegacji miała 
szczególne znaczenie, gdyż członkiem Tymczasowej Rady Stanu był jego 
najbardziej kochany brat Wojciech. Mariawici zapewne liczyli na to, że fakt 
tego pokrewieństwa wpłynie korzystnie na starania podjęte przez delegację. 
Starania jednak niewiele przyniosły, gdyż władze okupacyjne jeszcze wtedy 
nie przekazały spraw wyznaniowych w gestię Tymczasowej Rady Stanu, któ-
ra nawet jakby chciała, niewiele mogłaby zdziałać. Z końcem wojny, zapew-
ne po sierpniowym kryzysie przysięgowym z 1917 w Legionach Polskich, 
ks. Franciszek, który wyniósł z domu dużą dozę patriotyzmu, przechowywał 
w podziemiach swego kościoła legionistów poszukiwanych przez władze 
niemieckie. Działalność jego była ceniona, gdyż wiadomo, że dnia 14 VI 
1918 był on delegatem Kościoła Mariawitów na Polski Zjazd Dobroczynny 
organizowany przez koła narodowe. 

Po czterech latach wojna światowa się skończyła i życie w parafii maria-
wickiej w Wiśniewie wróciło do normy. 19 IV 1923 w Płocku odbyła się IV 
Kapituła Generalna Kapłanów Mariawickich, która wybrała trzech biskupów 
elektów: ks. Marię Filipa Feldmana, ks. Marię Bartłomieja Przysieckiego i ks. 
Marię Franciszka Rostworowskie-
go.. Jednakże sakrę biskupią w tym-
że roku, 4 X 1923 otrzymał jedynie 
ks. Wawrzyniec Maria Franciszek 
Rostworowski, stając się czwartym 
co do kolejności mianowania bi-
skupem Kościoła Starokatolickie-
go Mariawitów, tak nazwanego od 
czasu jego przystąpienia do Unii 
Utrechckiej. Konsekratorami byli 
biskupi Michał Kowalski, Jakub 
Próchniewski i Andrzej Gołębiow-
ski. Było rzeczą znamienną, że ks. 
Maria Franciszek, mimo obdarzenia 
go godnością biskupa, nie zamierzał 
opuścić Wiśniewa i pozostawał na-
dal przede wszystkim proboszczem 
swojej parafii. Niemniej z siedziby 
swej jako ojciec biskup zarządzał 
okręgiem podlasko-lubelskim. Od 
1922 w Kościele Mariawitów zaczęła 
być stosowana praktyka zawierania 

Biskup okręgu podlasko-lubelskiego 
i proboszcz parafii w Wiśniewie 

pod Mińskiem Mazowieckim 
Wawrzyniec Maria Franciszek 

Rostworowski.
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małżeństw przez kapłanów z zakonnicami mariawickimi, którą to praktykę 
abp Kowalski, zwierzchnik Kościoła, ostatecznie potwierdził w swym liście 
pasterskim z 18 IV 1924. Cześć duchownych mariawickich, którzy właśnie 
przestrzegali zakonnej reguły franciszkańskiej, zarządzenie abp Kowalskie-
go przyjęła negatywnie i wraz z wiernymi opuściła Kościół Mariawitów. Bp 
Rostworowski przyjął to zarządzenie i poślubił siostrę Helenę Miłkowską. 
Wybór partnerki był ograniczony, gdyż to arcybiskup obligatoryjnie kojarzył 
pary, a celem związków małżeńskich miało być wzajemne uświęcanie się 
i pomoc w pracy dla ludu. 

W 1926 bp Rostworowski towarzyszył abp. Kowalskiemu w jego podró-
ży do patriarchatów Kościołów wschodnich i do Ziemi Świętej. Był to czas, 
kiedy Kościół Mariawitów zerwał stosunki z Kościołami Unii Utrechckiej 
i arcybiskup przyjął kurs na zbliżenie, bądź zjednoczenie z Kościołami prawo-
sławnymi. Delegacja w pierwszym rzędzie odwiedziła patriarchaty słowiań-
skie w Serbii i Belgradzie, potem dopiero patriarchaty w Konstantynopolu, 
Jerozolimie, Aleksandrii oraz w Atenach. Podróż zatem miała dalekosiężny 
zakres, lecz nie przyniosła zamierzonych rezultatów. Wysłannicy nie liczyli 
się z tym, że Kościoły wschodnie ściśle przestrzegają swej ortodoksji, a re-
formy wprowadzone przez abp Kowalskiego, wraz z uznaniem związków 
małżeńskich członków hierarchii, nie mogły być w Kościołach prawosław-
nych dobrze przyjęte. W 1935 w Płocku odbyła się Kapituła Zgromadzenia 
Kapłanów Mariawitów, która przy obecności sióstr zakonnych i delegatów 
świeckich odwołała abp. Kowalskiego z pełnionego przez niego urzędu Mini-
stra Generalnego i Przewodnika Kościoła. Kapituła zniosła urząd arcybisku-
pa, a wprowadziła tytuł Biskupa Naczelnego i obdarzyła nim bp. Feldmana. 
Bp Rostworowski, jak zresztą ogromna większość wyznawców Kościoła Ma-
riawitów, opowiedział się za odwołaniem abp. Kowalskiego i nominacją bp. 
Feldmana. Wybuch II wojny światowej otworzył nowy płodny okres w pracy 
ojca biskupa. 11 września po bitwach pod Grębkowem i Cierpiętami przez 
Wiśniew wycofywał się 7 pułk Ułanów Lubelskich. Miał ze sobą sporo ran-
nych. Ci ranni ułani pozostali w Wiśniewie, a ojciec biskup przy pomocy 
sióstr mariawitek zorganizował dla nich lazaret, umieszczony w podziemiach 
kościoła. Tam znaleźli miejsce ciężko ranni, lekko ranni umieszczani byli 
w drewnianym domu należącym do parafii, a znajdującym się naprzeciw 
kościoła. Od tego czasu wiśniewski kościół stał się stałem schronieniem dla 
lazaretów wojskowych, potem już akowskich. Pewnego dnia komendant tej 
placówki AK zauważył, że praca sióstr opiekujących się rannymi jest obser-
wowana przez jakąś kobietę, która została zatrzymana i po bliższym rozezna-
niu okazała się agentem niemieckim. Miała być od razu rozstrzelana. Ojciec 
biskup jednak wstawił się za nią i oświadczył akowcom, że jeśli kobieta zo-
stanie zgładzona, to on nie pozwoli na utrzymywanie lazaretu wojskowego 
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w podziemiach kościoła. Komendant palcówki wstrzymał egzekucję, kobietę 
przyprowadzono do kościoła i tu przed ojcem biskupem złożyła ona uroczy-
stą przysięgę, że informacji zebranych w Wiśniewie nie przekaże Niemcom.

Z czasu wojny zachowało się wspomnienie Anny Rostworowskiej, bratani-
cy biskupa. 23 VII 1941 pisała ona: U Stryja Wawcia na plebani jest 150 osób 
z Płocka. Franek też. Stryjcia marzeniem jest teraz, bym była kiedyś na jego 
Mszy. Jesteśmy w korespondencji. Wzmianka ta wskazuje, jak szeroką dzia-
łalność opiekuńczą w swej parafii prowadził ojciec biskup. Kościół parafial-
ny w Wiśniewie miał centralne ogrzewanie, do którego piec był umieszczony 
w podziemiach. Tam też istniały pomieszczenia, w których bp Franciszek ukry-
wał dzieci żydowskie. Niektóre z nich włączał do ochronki prowadzonej przy 
kościele. Mieszkańcy Wiśniewa jeszcze dziś wspominają takiego chłopca, zwa-
nego Genio, bardzo ładnego, który chodził do ochronki, a najprawdopodobniej 
był dzieckiem żydowskim. Bp Wawrzyniec już po wkroczeniu Rosjan przez 
długi okres czasu w swojej parafii ukrywał podporucznika AK, swego kuzyna 
Konstantego Rostworowskiego, nad którym ciążyły dwa wyroki śmierci. Po 
wojnie utrzymywał też kontakt z ojcem Konstantego, byłym właścicielem Jó-
zefowa nad Wisłą, Romanem Rostworowskim, który wyznawał hinduizm. Ro-
man Rostworowski przesłał mu nawet opracowany przez siebie tekst niedziel-
nego kazania, co świadczy o pewnej wspólnocie duchowej, jaka wytworzyła 
się pomiędzy dwoma kuzynami, zaangażowanymi religijnie. Wojna przyniosła 
ojcu biskupowi przykre doświadczenia, bowiem 2 VIII 1944 Niemcy urządzili 
punkt obserwacyjny na wieży kościoła w Wiśniewie. Z kolei Rosjanie punkt ten 
rozbili artylerią. Kościół od wewnątrz został wypalony, pozostały jedynie nie-
zniszczone mury. Po zakończonych działaniach wojennych biskup przystąpił 
energicznie do odbudowy kościoła. Sił już wiele nie miał, będą zaawansowany 
wiekowo. Może by dzieła swego łatwo nie ukończył, gdyby nie czynna pomoc 
jego wikarego ks. Marii Innocentego Gołębiowskiego, późniejszego Biskupa 
Naczelnego Kościoła. Ks. Gołębiowski w parafii wprowadził duże zmiany. 
Sprzedał budynek, w którym mieściły się dawne instytucje spółdzielcze i za te 
pieniądze wybudował porządny dom parafialny.

Bp Rostworowski nie miał zmysłu dbałości o własne potrzeby. Był czło-
wiekiem nadzwyczaj skromnym, nazywano go nawet �biedaczyną Bożym�. 
Miał mieszkanie w bocznej części kościoła, z małym balkonikiem, na którym 
często przebywał. Usytuowane było w tej części kościoła, przy której teraz 
jest jego grób. Odżywiał się skromnie. Znany był tylko z tego, że lubił kot-
lety z jajek. Dbał bardzo o godną oprawę nabożeństw. W parafii był dobry 
organista. Gdy jednak liczba parafian zaczęła maleć i jego dochody w parafii 
mariawickiej przychudły, przeniósł się do parafii rzymskokatolickiej. Dziś 
parafia w Wiśniewie, wraz z kaplicami filialnymi, liczy około półtora tysiąca 
wiernych, rozsianych na terenie czterech parafii rzymskokatolickich. Losy 
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Kościoła Mariawitów, a szczególnie losy tych ludzi, których ks. Wawrzyniec 
skupił wokół siebie, były zawsze największą troską jego życia. Nie dążył do 
walki z Kościołem rzymskokatolickim, natomiast czuł się odpowiedzialny 
za tych ludzi, których związał z mariawityzmem i nie zamierzał ich opuścić. 
Miał wielki kult Najświętszego Sakramentu i w późniejszych latach swego 
kapłaństwa długie godziny na klęczkach spędzał na Jego adoracji. Jego dewi-
zą były słowa, które zapisywał i innym przekazywał: Pamiętajmy zawsze, iż 
tylko żywy w Eucharystii Jezus Chrystus jest na wieki niewyczerpalnym Źród-
łem życiodajnej mocy na odnowienie świata. Nasza Mateczka wskazywała 
ustawicznie na Tajemnicę Ołtarza jako na żywe Boskie Słońce, które oświeci 
i ożywi Życiem Boskim ludzkość na globie ziemskim. Nikt inny i nic tego nie 
dokona! Żywił też głęboki kult dla Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Do 
swej bratanicy, siostry zakonnej Maryjki Rostworowskiej, którą też polecał 
opiece Mateczki Kozłowskiej, z bólem pisał o tym, że w Kościele rzymsko-
katolickim zabroniono kultu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, a nawet 
z kościołów usuwano Jej obrazy. Powoływał się na św. Hieronima, patriarchę 
Konstantynopola, ojca Kościoła, który tak oto zapisał o Matce Boskiej: Nie 
ma nikogo, kto mógłby być zbawiony, tylko przez Ciebie, o Najświętsza; nie 
ma nikogo, kto stałby się wolny � tylko przez Ciebie, Najniewinniejsza; nie 
ma nikogo, kto otrzymałby dar Boży, tylko przez Ciebie, o Przenajświętsza, 
nie ma nikogo, kto otrzymałby Miłosierdzie, tylko przez ciebie, o Najskrom-
niejsza. Ojciec Biskup Rostworowski niejednokrotnie wzywał do rozmiłowa-
nia w oddawaniu się czci Matce Bożej. 

Ostatnie dwa lata swego życia, począwszy od 1954, spędził w Płocku. 
Stamtąd pisał: Ja w Płocku nadal przebywam i tu mi tak dobrze, cicho, spo-
kojnie, tyle serca od wszystkich doznaję! Za Wiśniewem nie tęsknię, co mi się 
nawet dziwnym wydaje. Wszak ten cały Wiśniew, wszystkie kąty tak miłymi 
i drogimi mi były!!! Tęsknię jedynie za ludźmi tamtejszymi, którzy wszak 50 
lat okrągłych byli moimi najdroższymi parafianami, moimi braćmi, siostrami, 
przyjaciółmi, dziećmi (�) Ja za nich wszystkich bez żadnego wyjątku co dzień 
się modlę! Nie odprawię Mszy Świętej, aby ich wszystkich żyjących w Memen-
to za żywych, i również wszystkich umarłych, umierających i teraz, wszystkich 
tych, których ciała, kości już na tych cmentarzach � w Memento za umarłych 
nie pomijam. I z tym mi bardzo dobrze i miło! Czuję, że również wszyscy wiś-
niewscy ludziska moi za mnie się zawsze modlą!! � O Wiśniewie też pisał: Tak 
50 lat w Wiśniewie przebyłem!!, przeżywając tyle najrozmaitszych przeżyć od 
Najpiękniejszych, Najdroższych, nie raz do bolesnych, przykrych!!! Jego pra-
ca duszpasterska poświęcona tworzeniu nowej wspólnoty religijnej z miesz-
kańców Wiśniewa, nie była łatwa. Podczas swego pobytu w Płocku biskup 
Rostworowski bardzo przeżył śmierć biskupa Jakuba Próchniewskiego (13 II 
1954), którego niezmiernie cenił i wspominał jeszcze z czasów przedmaria-
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wickich jako spowiednika swego brata Antoniego z Milejowa. Do bratanicy, 
zakonnicy katolickiej w Callenelle pisał: Przed dwoma tygodniami zmarł nasz 
Przełożony O. Próchniewski � wyjątkowy człowiek, prawdziwie święty sługa 
Boży. Bardzo Go nam brakuje.- Listy Wawrzyńca z 1954, to jest pochodzące 
z dwóch lat przed jego śmiercią, świadczą o tym, że u kresu życia jego myśli 
były wyłącznie zwrócone ku sprawom wiary. Był zafascynowany wielkością 
Miłosierdzia Najsłodszego Boskiego Serca, tą nieustającą pomocą serca Nie-
pokalanej Matki Bożej. Swej bratanicy, siostrze Klarze w Callenelle, tylko 
polecał poznanie Woli Bożej i pójście za nią całkowicie i wypełnienie jej naj-
doskonalej, chociażby to wiele na razie kosztowało, bolało i przerażało!!! Sam 
podczas swego pobytu w Płocku jeszcze pogłębił swoje uwielbienie dla Prze-
najświętszego Sakramentu. Mając osiemdziesiąt lat potrafił nawet przez sześć 
godzin nieprzerwanie na klęczkach adorować Boską Eucharystię. Biskup Ro-
stworowski pod względem 
zdrowotnym już w Płocku 
nie czuł się najlepiej Swej 
bratanicy siostrze Klarze 
w listach skarżył się na nie-
domagania nie tak bolesne, 
jak przykre, nudne, czyniące 
z człowieka zupełnego nie-
dołęgę. Wzywał ją: Napisz 
Maryjeczko, rozwesel mnie 
starego! Oczekuję i chciało-
by się przygotować na we-
zwanie Pańskie � Sługo zdaj 
liczbę z włodarstwa swego. 
� I stało się.Wawrzyniec Ro-
stworowski w 82 roku swe-
go życia zmarł 8 maja 1956 
w Płocku. Zmarł ten, który 
miał świadomość, że nie 
da się słowami, ani też ży-
ciem ludzkim wypowiedzieć 
wielkości Miłości i Dobro-
ci Pańskiej, skierowanej do 
każdego człowieka i do całej 
ludzkości. Jego bratanek Sta-
nisław Kostka Rostworowski 
pisał o nim: Ostatnie miesią-
ce był prawie nieprzytomny, 

Przy kościele w Wiśniewie 
grobowiec biskupa Wawrzyńca Rostworowskiego, 

zawsze pokryty świeżym kwieciem. 
Biskup jest zwany �biedaczyną Bożym�, 

fot. S. J. Rostworowski.
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ale przed śmiercią wspominał rodzinę. Polecam jego duszę waszym modli-
twom, ufamy, że Bóg okaże mu miłosierdzie, tak jak on, choć błądził, miłosier-
nym był dla ludzi i franciszkańskim. Pochowany został w Wiśniewie, gdzie 
piękny grobowiec w pobliżu kościoła wystawił mu ks. bp Maria Innocenty 
Gołębiowski, jego dawny wikary. Zezwolenie na pochówek poza cmentarzem 
niełatwo było uzyskać. Ale bp Gołębiowski przekonał władze, argumentując 
tym, że w Kościele Mariawitów zachowała się dawna, jeszcze z czasów car-
skich pochodząca tradycja grzebania założycieli parafii na terenie przykoś-
cielnym. Na grobie ojca biskupa Rostworowskiego jest zawsze bardzo wiele 
kwiatów, znoszonych przez dobrze wspominających go ludzi.

Bibliografia: Chcę aby postało Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów. Komentarz 
do Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, mps w posiad. kpł. M. Franciszka Wawrzyńca 
Rostworowskiego w Płocku.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy: Marii Rostworow-
skiej do syna Michała, Warszawa, 2 VII 1894, Warszawa, 29 VII 1894, Warszawa, 14 IX 
1894, Zofii i Leonii Rostworowskich do brata Michała, Warszawa, 23 IV 1894; Zofii We-
sslowej do Stanisława Rostworowskiego, Lublin, 11 V 1906. E. Moszyński, Wspomnienia, 
Zaborów 1981, s.37 (rotaprint); Teresa Rostworowska, �Za szlakiem mego życia. Pamięt-
niki�, mps, s. 56, 64�65; S. J. Rostworowski, Wkład w kulturę Rodziny Rostworowskich, 
mps, s. 51-52; list Anny Rostworowskiej do tejże siostry Klary z 23 VII 1941, cztery listy bp. 
Wawrzyńca Rostworowskiego pisane w 1954 w Płocku do Maryjki Rostworowskiej, imię 
zakonne Klara w Callenelle w Belgii, kartka Stanisława Kostki Rostworowskiego do Zofii 
Rostworowskiej, Kraków, 15 V 1956. 
 PUBLIKACJE: S. Rybak, Mariawityzm. Studium historyczne, Warszawa 1992, s. 39 i nast. oraz 
rec. S. J. Rostworowskiego, �Studia i Dokumenty Ekumeniczne�, 1993, nr 1, s. 152�159; Kto 
kim był w Drugiej Rzeczypospolitej, opr.. J. M. Majchrowski, Warszawa 1994, s. 202; S. J. 
Rostworowski, Socjologiczna metoda ujęcia mariawityzmu, �Nasza Przeszłość� 1997, t. 88, 
s. 407; W. Rostworowski Jak wyglądał stary Milejów i jak się tam kiedyś żyło, �Wiadomości 
Ziemińskie� 2004, nr 18, s. 29�38; M. Florkowska, Ojciec Piotr � benedyktyn, kameduła, 
rekluz, Warszawa 2004, s. 17; S.J. Rostworowski, Sylwetka Romana Rostworowskiego, [w:] 
R. Rostworowski, Poezje hinduskie i inne, Warszawa 2005, s. 137; Konstanty Rostworowski, 
Zmierzch Gałęzowa, Lublin 2007, s. 274�280.
INNE: Wawrzyniec Ignacy Ksawery Rostworowski, Internet; Historia powstania Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów, Wikiencyklopedia, wolna encyklopedia, Internet; relacje ks. 
Zbigniewa Nawary, proboszcza w Wiśniewie i Jadwigi Szatkowskiej, parafianki z Wiśniewa 
w posiadaniu S.J. Rostworowskiego (Warszawa).

HELENA z MIŁKOWSKICH ROSTWOROWSKA, zakonnica mariawicka za-
ślubiona bp. Wawrzyńcowi Marii Franciszkowi Rostworowskiemu

Pochodziła ze wsi Sobótka, była siostrą duchownego mariawickiego. 
Wspomniany już list pasterski abp Michała Kowalskiego z dnia 18 IV 1924 
uzasadniał przyczyny, dla których zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła 
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Mariawitów uznawał za stosowne wprowadzenie tzw. małżeństw mistycz-
nych. W liście swym argumentował, iż duchowny winien znaleźć w kobiecie 
oparcie, łagodzące jego samotność, oraz pomoc w wypełnianiu funkcji dusz-
pasterskich. Małżeństwo zawarte dla tych celów stanowi związek mistyczny, 
który jednakże chroni kapłana w jego wieku dojrzałym od poszukiwania do-
raźnych przygód uczuciowych, a wprowadza go we wspólnotę osobową, któ-
ra ma służyć chwale Bożej przez wydanie na świat dzieci. W tej interpretacji 
przez zawarcie małżeństwa mistycznego nie następowało zerwanie celibatu, 
gdyż to nie mężczyzna dobierał sobie partnerkę � kobietę, lecz łączył się 
z siostrą zakonną, która była mu przypisana z woli Bożej. Owa myśl o zacho-
waniu niejako stanu wolnego przez kapłana czy biskupa była potwierdzona 
tym, że dzieci kapłanów poczęte i zrodzone w związku mistycznym nie miały 
być przez te małżeństwa wychowywane, lecz kierowane do Płocka, gdzie 
wychowywałyby je zakonnice mariawickie. Zapowiedziany system wycho-
wania pozarodzinnego nie zdał jednak egzaminu w Kościele Mariawickim 
i wkrótce został zaniechany. Siostra Helena mieszkała w Wiśniewie, gdzie ist-
niał klasztor zakonnic mariawickich i tam wychowywała swego syna. Zmarła 
w Wiśniewie i została pochowana w zbiorowej mogile sióstr mariawickich, 
na której niestety nie podaje się nazwisk spoczywających w niej zakonnic.
Ojciec biskup Maria Franciszek wspominał ją jako dobrą i zacną. Do swej 
bratanicy, siostry Klary w Callenelle, w 1954 pisał: I dziwne to jest, iż do 
dzisiaj jeszcze wspominam Ją i odczuwam ten brak nie inaczej, ale tylko jako 
Matki mojej, Opiekunki! Następnie dziwne i to, iż do śmierci Siostry (na ser-
ce zmarła cichutko, niejednokrotnie przyjmując Komunię Świętą) rodzina jej 
była mi obojętna, chociaż to dość inteligentni byli [ludzie]. Po śmierci Siostry 
takie dziwne sprawił Pan zbliżenie z tą rodziną Miłkowskich, jakie odczuwam 
i mam w zamian rodziny mojej. Słowa te wyraźnie sytuują siostrę Helenę 
jako osobę bliską duchowo, opiekunkę, współtowarzyszkę pracy duszpaster-
skiej, a nie jako żonę. Czyli, że zamysł owych �małżeństw mistycznych� na 
przykładzie Wawrzyńca Rostworowskiego i jego żony Heleny się sprawdzał. 
Warto na zakończenie wspomnieć, że w Wiśniewie, tam gdzie spoczywa He-
lena Rostworowska, zarówno grób zakonnic, jak i cały cmentarz mariawicki, 
jest reprezentacyjny i nadzwyczaj dobrze utrzymany.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List bp. Wawrzyńca Rostworowskiego do siostry Klary Rostworowskiej 
w Callenelle.
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POKOLENIE XVI
Syn WAWRZYŃCA i HELENY z Miłkowskich

MARIA FRANCISZEK WAWRZYNIEC, ur. 8 II 1924 w Wiśniewie, syn Waw-
rzyńca i Heleny z Miłkowskich, kapłan Kościoła Starokatolickiego Maria-
witów, redaktor naczelny „Mariawity” 

W szkołach kościelnych i zapewne w seminarium duchownym w Pło-
cku uzyskał wykształcenie humanistyczne, a przede wszystkim teologiczne 
w zakresie mariawityzmu. Jego wiedza mieściła się w obszarze wyznawanej 
przez niego religii. Ojciec Franciszka, biskup Wawrzyniec zakładał, że nie 
nadaje się on do stanu duchownego. Niemniej już w 1948 otrzymał święcenia 
kapłańskie. To jednak nie przesądziło o tym, że stale wypełniał zawód osoby 
duchownej. Gdy mieszkał w Mińsku Mazowieckim, podjął raczej nieudane 
próby związania się z jakąś kobietą, pójścia w kierunku świeckim i ostatecz-
nego przeniesienia się do Krakowa, gdzie jego matka miała prawa spadkowe 
do połowy willi na Salwatorze. Ale charakter wykształcenia nie ułatwiał mu 
włączenie się w zwykłe życie zawodowe społeczeństwa. 

W latach 1954�1956 widzimy go znów w mateczniku mariawityzmu 
w Płocku, w którym właśnie przebywa także jego ojciec. Ostatecznie Fran-
ciszek wybiera stan kapłański. Jego pierwszą placówką duszpasterską była 

Biskup Wawrzyniec Rostworowski przed kościołem mariawickim w Wiśniewie 
ze swym synem Marią Franciszkiem Rostworowskim (1924�2008) 
-- kapłanem mariawickim, redaktorem �Mariawity� (Wiśniew 1953)
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Żarnówka, wioska, w której znajduje się kaplica, z jakiej korzystali mariawici 
z Grębkowa, po pogromie, jakiego doznali w tej wsi wyznawcy Mateczki 
Kozłowskiej ze strony katolików. Gdy umarł ojciec Franciszka, a Maria In-
nocenty Gołębowski został wpierw proboszczem w Wiśniewie, potem otrzy-
mał święcenia biskupie, młody Rostworowski został asystentem � wikarym 
biskupa, ale niejednokrotnie zastępował swego przełożonego w funkcjach 
proboszcza, gdy ten wyjeżdżał za granicę. W pozostałym czasie był przede 
wszystkim katechetą. Wiadomo, że w 1963 podlegało mu siedem punktów 
katechetycznych, skupiających 380 dzieci. Często musiał być w dwóch punk-
tach jednego dnia. Już w tym roku zaczęła się jego współpraca redakcyjna 
z �Mariawitą�, pismem Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Kolejną jego 
funkcją kościelną było objęcie stanowiska sekretarza Biskupa Naczelnego 
w Płocku. Przeniesienie się do Płocka jeszcze bardziej ożywiło współpracę 
kapłana Franciszka z �Mariawitą�. 

W 1988 został on redaktorem naczelnym tego pisma i funkcję tę sprawował 
przez dziesięć lat. Artykuły swe podpisywał nazwiskiem, imieniem lub pseu-
donimami: kpł. M. Wawrzyniec, kpł. M. Wawrzyniec Rostworowski (rzadko), 
W. R., R., Franciszek Nałęcz, F. Frankowski, F. lub K. Potocki, W. lub Wiktor 
Kozioł, K. Studnicki, F. W., W. lub Wiesław Wawrzyniak. W pierwszym roku 
jego redaktorstwa ukazał się tylko jeden numer. Pismo zatem, można powie-
dzieć, że dogorywało. Kapłan Franciszek Rostworowski w 1992 doprowadził 
już do tego, że stało się ono kwartalnikiem. Ponadto nadał mu rzeczywiście 
wysoki w aspekcie kościelnym poziom, zamieszczając bardzo dużo artyku-
łów komentujących wydarzenia ewangeliczne i słowa Mistrza z Nazaretu. 
Ujawnił się nawet określony porządek tematyczny publikowanych tekstów. 
Pierwszy artykuł przedstawiał wagę religijną najbliższego święta, np. Bożego 
Narodzenia, Zesłania Ducha Świętego, drugi najczęściej dawał świadectwo 
wiary wyznawców mariawityzmu i był zwrócony ku dziejom religijnym tego 
wyznania. Kolejne teksty były komentarzami Pisma św. lub prezentacją prak-
tyk religijnych mariawitów. Pokazywane były też sylwetki wybitniejszych 
kapłanów mariawitów. Ostatnia część miała charakter informacyjny i nie była 
już autorstwa Franciszka. Znajdowało się w niej sporo wiadomości o działal-
ności ekumenicznej chrześcijan polskich. Nieustannym motywem publikacji 
redaktora pisma była adoracja i ubłaganie Chrystusa obecnego w Najświęt-
szym Sakramencie. Teksty te mogą i katolikom przybliżać pewne sposoby 
przeżyć religijnych. Niech posłuży przykład z artykułu kapłana Franciszka 
pt. Adorowanie Serca Jezusowego (�Mariawita� 1994, nr 4�6): Adoracja nie 
jest bezmyślnym siedzeniem w kościele. Ale to żywy kontakt z Bogiem. To 
Jego posłuchanie udzielone człowiekowi adorującemu Zbawiciela. W czasie 
tej godziny człowiek, pył ziemi, niemoc i nicość, otwierając serce przed Pa-
nem nad pany i Królem nad królami, winien przedstawić stan duszy. Trzeba 
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mówić wszystko: upadki i wzloty, cierpienia i ból, radość, szczęście i upoko-
rzenie. Ale przede wszystkim wyznać grzechy i wady najbardziej dokuczające, 
to znaczy najmocniej trzymające w szponach i nie pozwalające wznieść się 
do Boga. Dla kapłana Rostworowskiego dar obecności Chrystusa w Chlebie 
i Winie jest najwyższym darem Miłosierdzia Bożego. Dlatego pytał on: Czy 
Miłosierdzie to głosimy życiem? � Głosić zaś życiem � pisał � to Boga nosić 
w sercu czyli jak powiada św. Ignacy Antiocheński, być bogonośnym. Jeśli zaś 
być bogonośnym, to stale obcować z Bogiem, to żyć jego życiem. Jego czcią 
i chwałą, przeto żyć życiem ducha. Żyć zaś życiem ducha, to stale pracować 
nad sobą, odradzać się godnym uczestniczeniem w Uczcie Eucharystycznej 
(Nowe Przymierze, �Mariawita� 1993, nr 10�12). Publicystyka jego, tak bo-
gata w treści religijne, stawała się dla barci kapłanów mariawickich pokar-
mem motywów, jakie mogli wykorzystywać w homiliach, a to zwiększało 
zainteresowanie pismem w samym środowisku mariawickim. Naturalnie 
w jego publicystyce religijnej były treści charakterystyczne dla jego wyzna-
nia, najczęściej zaczerpnięte z Dzieła Wielkiego Miłosierdzia Mateczki Ko-
złowskiej W artykule Uroczystość Krwi Przenajdroższej (�Mariawita� 1994, 
nr 7�9) przytaczał słowa, które miała usłyszeć Mateczka z ust Pana: Gdybym 
teraz sądził świat, zaledwie mała garstka byłaby zbawionych, więc jeszcze 
raz chcę wlać obfitość mego Miłosierdzia, aby nie byli wymówieni. Nazywał 
to trzecim przymierzem danym przez Pana teraz już całemu światu. Dalej 
pisał, że w Starym Przymierzu Pan Bóg kazał naznaczyć drzwi domów ludu 
wybranego, tak w Nowym przelał Krew na Krzyżu i przedłużył Ofiarę Krzy-
żową w nieskończoność, naznaczając Nią serca uczestniczących w Zbawczej 
Ofierze Eucharystycznej. To jest właśnie to Dzieło Wielkiego Miłosierdzia 
zawarte we czci Przenajświętszego Sakramentu, które przynosi ratunek dla 
świata ginącego w grzechach. Gdy czyta się rozważania kapłana Marii Waw-
rzyńca, człowiek uświadamia sobie, że owa tak silnie akcentowana część dla 
Przenajświętszego Sakramentu i owe wezwania do częstego przyjmowania 
Jezusa do swego serca stały się dziś jądrem praktyk religijnych milionów 
katolików. I że niejako posłannictwo, jakie mariawici zaczęli głosić sto lat 
temu, było po prostu zbyt wczesne, nadmiernie wyprzedziło przemianę świa-
domości religijnej wyznawców Kościoła łacińskiego. 

Maria Franciszek Wawrzyniec Rostworowski poszedł tą drogą, którą 
w rodzinie Rostworowskich wytyczył wielki pisarz religijny o. Jan Rostwo-
rowski, jezuita. Naturalnie nie danym mu było osiągnąć takiego wpływu, jak 
jego poprzednicy kapłani katoliccy, niemniej dorobek pisarski Franciszka 
godny jest opublikowania w osobnej książce. Jego komentarze niektórych 
tajemnic ewangelicznych są naprawdę głębokie. Jak np. w artykule Przemie-
nienie Pańskie (�Mariawita� 1994, nr 7�9), w którym wspomina apostołów 
wezwanych przez Chrystusa na górę Tabor � na górę Przemienienia. Jego 
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myśl idzie w tym kierunku, że my możemy teraz też być wezwani na górę 
Tabor po to, by się przemienić. Pisał bowiem: Odpowiedzmy więc z pokorą 
i miłością na miłosierne wezwanie nas na Eucharystyczną górę Tabor i gor-
liwością swoją o Jego cześć i chwałę trwajmy w obcowaniu z Wieczystym 
Arcykapłanem. To niech będzie naszym oddaniem i wezwaniem, że dobrze jest 
nam trwać na górze przemienienia. Przypominał słowa Pana, które usłyszał 
św. Augustyn, gdy przechodził z pogaństwa na chrześcijaństwo: Jam pokarm 
dorosłych, dorośnij, a będziesz Mnie pożywał; i nie wchłoniesz Mnie w siebie, 
jak się wchłania cielesny pokarm, lecz ty się we Mnie przemienisz. W owej 
publicystyce mariawity Rostworowskiego nie ma żadnych akcentów niena-
wiści do innych wyznań. Sporadycznie wspominany jest pogrom mariawitów 
dokonany w Grębkowie, ale nie ma owej sekciarskiej nienawiści do wszyst-
kiego co katolickie. W liście do S. J. Rostworowskiego kapłan Franciszek 
pisał: Zgadzam się, że w Kościele katolickim jest już inaczej niż było kiedyś. 
W ostatniej części redagowanego przez siebie pisma zawierał częste spra-
wozdania z ówczesnych spotkań ekumenicznych. Ks. Franciszek należał do 
Polskiego Towarzystwa Esperantystów. W swojej społeczności był ceniony 
jako największy znawca historii polskiego mariawityzmu. Należał do grona 
najstarszych kapłanów. Sam o sobie pisał: Ja osobiście miałem bardzo dużo 
momentów świadczących o Boskim pochodzeniu Dzieła Wielkiego Miłosier-
dzia � mariawityzmu. Za mariawityzm jestem gotów oddać życie, tak głęboko 
wierzę w niego jako Dzieło objawione naszej Matce Założycielce, dane na 
czasy ostateczne. Jak się czyta te słowa, to się myśli, jak wielka szkoda, że 
nie jesteśmy w jednym Kościele, że Mateczka Kozłowska na skutek ludzkich 
błędów musiała być zastąpiona siostrą Faustyną. Franciszek Rostworowski 
po sześćdziesięciu latach pracy kapłańskiej przeszedł na emeryturę i był ka-
płanem na utrzymaniu w stanie spoczynku w Płocku. Gdy odwiedził go tam 
senior Związku Rodziny Rostworowskich, syn jego stryjecznego brata, Woj-
ciech Kazimierz, kapłan Franciszek prosił go i wszystkich Rostworowskich 
o gorącą modlitwę w jego intencji do Pana Boga. Widać przeczuwał swój 
bliski kres, bo w niedługim czasie po tych odwiedzinach zmarł. Zmarł nad 
ranem w klasztorze płockim 15 IX 2008, w 84 roku życia, będąc nestorem 
mariawickiego duchowieństwa. Nabożeństwo żałobne dobyło się 17 wrześ-
nia w Świątyni Miłości i Miłosierdzia w Płocku, został pochowany na miej-
scowym cmentarzu parafialnym. 

Bibliografia: �Mariawita�. Pismo Kościoła Starokatolickiego Mariawitów: kpł. M. 
Wawrzyniec, O znaczeniu I Komunii św.1988, nr 1�12, s.5; kpł. M. Wawrzyniec, Mat-
ka Boga � Człowieka 1989, nr 4�6, s. 2�3; R., Adoracja ubłagania 1990, nr 1�6, s. 2; 
kpł. M. Wawrzyniec, Eucharystia w moim życiu 1990, nr 1�6, s. 3� 4; kpł. M. Waw-
rzyniec, Modlitwa dobrego łotra,1990, nr 1�5, s. 6; kpł. M. Wawrzyniec Rostworow-
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stość Krwi Przenajdroższej 1994, nr. 7� 9, s. 3�4; Franciszek Nałęcz, Chrystus Bóg 
� światłością 1994, nr 7� 9, s. 4� 5; W. Wawrzyniak, Przemienienie Pańskie 1994, nr 
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Pana Jezusa 1995, nr 4� 6, s. 4�5; kpł. M. Wawrzyniec, Jezus krzewem winnym 1996, 
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ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy w Archiwum Związku Rodziny Rostworowskich: Franciszka Ro-
stworowskiego, 27 XII 1963 do Anuli Brezy, Anny Rostworowskiej do Ludwika Rostwo-
rowskiego, Toruń 19 I 1973, 30 IV 1973, Franciszka Rostworowskiego, do S. J. Rostworow-
skiego, Płock.
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ROZDZIAŁ XLI

POKOLENIE XV ROSTWOROWSKICH

WOJCIECH, 
DYREKTOR DEPARTAMENTU STANU I SENATOR RP 

ORAZ JEGO ŻONY ELA I KATTIE

POKOLENIE XV
Trzeci syn ANTONIEGO i KLARY z Osuchowskich

WOJCIECH Hilary Stanisław Józef (Wojcio), ur. 13 X 1877 w Milejowie, 
jako syn Antoniego i Klary z Osuchowskich, ziemianin, prawnik, działacz 
polityczny o orientacji konserwatywnej, członek Tymczasowej Rady Stanu 
i Rady Stanu, senator RP, pisarz i publicysta.

Jego ojcem chrzestnym, podobnie jak wszystkich jego braci, był stryj Jan 
Rostworowski z Zawadówki. Drugie imię Hilary otrzymał, gdyż chrzczony 
był 24 października w święto św. Hilarego. Dzieciństwo spędził w Milejo-
wie pod opieką matki, a może jeszcze bardziej babki, Marii z Juszkiewiczów 
Osuchowskiej, która miała wyjątkowy talent pedagogiczny. Ponoć Wojcio 
i jego trzej bracia nigdy nie byli karceni chłostą, co na ówczesne czasy byłą 
rzadkością. Wojcio to było jego imię dziecinne, które w rodzinie było używa-
ne przez całe jego życie. Atmosferę domu, w którym się wychowywał, sam 
odnotował w swych wspomnieniach: I tak szło w tym starym pochylonym do 
ziemi, pokrzywionym na wszystkie strony domu, życie zbożne i proste, uczciwe 
i prawe, wszelkiej próżności obce. A na ścianach wisiały stare portrety, w głę-
bokich szafach leżały ściśnięte, oprawne w pergamin książki, gromadzone 
przez szereg pokoleń i dopełnione przez Antoniego [ojca]. Po imiona synów 
sięgał p. Antoni aż do XVI wieku, uważając, że to się pamięci dziadów i pra-
dziadów należy. Nie była to jednak atmosfera domu sarmackiego, zamknięte-
go na świat zewnętrzny. Przeciwnie, ojciec Wojcia ujawniał bardzo znaczne 
zainteresowania dla prasy. Powieści nie czytywał, natomiast kilka gazet stale 
prenumerował. W Milejowie wychodziła nawet �Gazette de Milejów�, reda-
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gowana przez Tolcia, starszego brata Wojcia, on sam wydawał odrębne pismo 
�Goniec Milejowski�, a zatem można powiedzieć, że dwór rodzinny tętnił at-
mosferą dziennikarską. W �Gońcu� zamieszczane były przedruki niektórych 
artykułów ze �Słowa�. Co więcej, młodzi Rostworowscy z zapałem śledzili 
polemiki z pismami pozytywistycznymi, jakie prowadził w cyklu �Notatki 
z prasy periodycznej� redaktor �Przeglądu Katolickiego� ks. biskup Michał 
Nowodworski. Wyrobienie intelektualne uzyskiwali dzięki dobrym nauczy-
cielom domowym, uczącym historii i języka polskiego oraz zagranicznym 
już lektorkom języka francuskiego i niemieckiego.

Wojcio w dzieciństwie odznaczał się wśród braci pewnym łakomstwem. 
W jednym z domów, który odwiedzał z matką, był zwyczaj, że służąca Ma-
rianna wnosiła tacę z różnymi przysmakami. Wojcio jej wyczekiwał i kiedyś 
powiedział: Jakoś Marianny z tacą nie widać. Został skarcony przez matkę. 
Podczas kolejnej wizyty oświadczył uroczyście: My siedzimy, siedzimy, ale 
na nic nie czekamy. W domu najczęściej bawił się ze swym nieco starszym 
bratem Wawrzyńcem (Wawciem), a później przyszło mu służyć do mszy św., 
gdy brat odprawiał swą mszę prymicyjną. Przyszedł czas do nauki �publicz-
nej� i Wojcio od 1889 przez cztery lata uczęszczał do Gimnazjum Męskiego 
w Lublinie, a potem przez następne trzy do IV Gimnazjum Męskiego w War-
szawie. Dnia 13 V 1896 otrzymał świadectwo dojrzałości i rozpoczął studia 
na Wydziale Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, które ukoń-
czył w 1900 na podstawie napisanej w języku rosyjskim dysertacji pt. �Po-
jednanie i sądy rozjemcze w sporach między robotnikami i pracodawcami we 
Francji�. Rozprawa jego autorstwa została wydrukowana w �Wiadomościach 
Uniwersyteckich� w Warszawie, a Wojciech otrzymał naukowy stopień kan-
dydata. Potem wypadło mu jeszcze odbyć roczną służbę wojskową w artylerii 
we Włodawie. Wreszcie nastąpił pewien oddech swobody � Wojciech udał 
się do Paryża, by studiować w Szkole Nauk Politycznych. Choroba, a po-
tem śmierć matki w 1902 przerwała jednak te studia paryskie, których już 
nie kontynuował. Wiadomo było, że rolnictwo będzie jego zawodem, więc 
zapisał się na Studium Rolnicze w Krakowie, gdzie starał się uczestniczyć 
w obowiązujących konserwatoriach. W 1903 objął zakupiony przez brata 
Antoniego majątek Jaszczów z folwarkiem Ludwin, sąsiadujący z Milejo-
wem. Właśnie ów brat Antoni już od czasów studenckich był zdecydowanym 
zwolennikiem ideologii Romana Dmowskiego i członkiem Ligi Narodowej. 
Wojciech, idąc w ślady brata, pozostawał pod wpływem Ligi Narodowej, do 
której należał. Lecz w tych pierwszych latach XX wieku jego bujna natura 
zwracała się przede wszystkim ku twórczości literackiej. W tradycji rodzin-
nej pozostało wspomnienie, że u początków nowego wieku miał on trudności 
z wyznawaniem wiary katolickiej, dopiero kontakt ze starszym bratem, ks. 
Wawrzyńcem, przywrócił mu wiarę. W okresie od marca do września 1905 
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tworzył on swoje znakomite dzieło Psalmy dnia dzisiejszego, wydane w 1908 
we Lwowie. Był to utwór pisany białym wierszem, wyrażający głębię uczuć 
religijnych. Autor wskazywał na wieczystość istnienia Boga, często powta-
rzając refren: Ty, Któryś był, Który jesteś i Który będziesz. W Psalmach wołał 
do Boga o prawo do trwania, do życia, do miłości, o ratunek przed zagro-
żeniem mocy Bożej. Utwór wyrażał pełną świadomość przemijania losów 
ludzkich zawartych w ręku Boga �

 Wszystko, coś dał, Panie, zabierasz,
 I wszystko, coś stworzył, Panie, druzgoczesz (s. 56).

 I nie mam, co bym znalazłszy zachował,
 Ani, co bym pragnąc, mógł zatrzymać (s. 86).
Psalmy nie zdezaktualizowały się, bowiem jeszcze po II wojnie światowej 

niektóre z nich, np. Psalm skruchy, były zamieszczane na łamach �Tygodnika 
Powszechnego�. W tym czasie, to znaczy w latach 1904�1905, Wojcio prze-
bywał w Krakowie, najprawdopodobniej chcąc uniknąć wezwania do wojska 
w obliczu toczącej się wojny rosyjsko-japońskiej. Pobyt w Krakowie trakto-
wał rozrywkowo, zabawiając się z rówieśnikami z Lubelszczyzny: Henry-
kiem Przewłockim, Gustawem Świdą i Władysławem Milewiczem. Obiady 
jadał u pani Tekli Symonowiczowej, późniejszej drugiej żony Władysława 
Żeleńskiego. Jest to czas, kiedy podróżował i kultywował ambicje literackie. 
Napisał nie tylko Psalmy, lecz także po pobycie w Grecji sztukę teatralną 
Frynę, opartą na motywach antycznych. Nieskutecznie starał się ją wprowa-
dzić do krakowskiego repertuaru teatralnego. Ponadto � jak zapisał Witold 
Kamieniecki � dążył do przywrócenia swemu nazwisku dawnego splendoru. 
W Krakowie w tym czasie przebywała powszechnie znana i ceniona pani 
Weronika z Hutten-Czapskich Plater-Zyberkowa z Liksny położonej w gu-
berni witebskiej. Ponoć codziennie prowadzała ona swoje dwie córki, Jadwi-
gę i Elżbietę, na wykłady na Uniwersytet Jagielloński. Wojcio też uczęszczał 
na wykłady Stanisława Tarnowskiego, Mariana Zdziechowskiego i innych. 
Prezentował się ładnie. Jak wspominał Kamieniecki: Mądre oczy, delikatna 
rzeźba rysów twarzy, szczupła niewysoka postać stwarzały całość może po-
zbawioną siły, ale wykwitną, pełną subtelnego charakteru. I otóż wówczas 
w Krakowie udało mu się poznać swą przyszłą żonę Elżbietę Plater-Zyberk. 
Jej starszą siostrę Jadwigę poślubił Adam Ronikier. Śluby obu panów odbyły 
się w 1906. Wojciecha 4/17 VII 1906, o dziwo! w Wilnie w hotelu St. Geo-
rges, należącym do Tadeusza Rostworowskiego. Wybranką była Elżbieta, 
córka Jana i Weroniki z Hutten-Czapskich Plater-Zyberków z Liksny. 

Mimo, że Wojcio utracił stan kawalerski, to jednak zamiłowań literackich 
na razie się nie wyrzekł. W okresie od 15 VII do19 IX 1909 odbył samotną 
podróż do Norwegii, która natchnęła go do napisania nowego utworu litera-
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ckiego pt. Fiordy. Fragment z dziennika, wydane w Warszawie w 1914. Utwór 
ten już w grudniu 1909 był publikowany w odcinkach na łamach �Głosu War-
szawskiego� pt. Skyds � fragment z dziennika. Wojcio w Norwegii przebywał 
w roli samotnego turysty z Polski, zatrzymującego się w wykwintnych hote-
lach i pensjonatach. Utwór zawiera ciekawe opisy krajobrazu norweskiego, 
jednak głównym jego walorem jest zawarta w nim nuta refleksji nad losami 
spotykanych ludzi, nad kształtem życia i powołania człowieka. Autor niekiedy 
popada w ton Sienkiewiczowskiego Bez dogmatu pisząc: Jeśli tak jest, to mi 
się nie chce ani żyć, bo nie ma po co, ani kochać, bo nie warto, ani umierać, 
bo nie ma po czym � nic mi się nie chce (s. 25). Apatię psychiczną wędrowca 
przerywają jednak przygodne spotkania z ludźmi i to najczęściej z kobieta-
mi, którym towarzyszy atmosfera pełna oczekiwań i niedopowiedzeń. Toczą 
się rozmowy mające swoisty urok, sączące wątek psychicznego nicowania, 
ocen i porad towarzyskich. W tych rozmowach ujawnia się zarazem formacja 
psychiczna samego autora. Na przykład jednej z napotkanych pań udziela 
on porady: Trzeba czekać i dawać z siebie tylko tyle, ile pani dają (s. 30).
Kiedy indziej on sam staje się przedmiotem oceny jednej z interlokutorek, 
która mówi: Pan traktuje ludzi na chłodno, bo są panu potrzebni i bez nich 
byłby pan w kłopocie, bo nie byłoby czym kart zapełnić (s. 42).W tej ocenie 
jest może wskazanie na światopogląd autora, którego podstawą jest czerpiąca 
z określonej klasowej pozycji społecznej rezerwa wobec otocznia i świata. 
Zarazem konserwatywne przekonanie o niemożności rzeczywistej odmiany 
świata, z czego wynika wniosek, że należy czynić tylko to, co można, a jed-
nocześnie wobec otoczenia zachować pewien dystans, gwarantujący utrzy-
manie równowagi pomiędzy skalą dążeń i dającą się przewidzieć ograniczo-
ną szansą realizacji powziętych zamierzeń. Skala obowiązującego dystansu 
wobec rzeczywistości jest dla Rostworowskiego pewną zagadką psychiczną 
narzucającą się właśnie w relacjach wobec kobiet, skoro pisze: Tylekroć razy 
można zgrzeszyć przesadną rezerwą, co jej brakiem, i to jest może miejsce, 
które największego wyczucia potrzebuje (s. 60).

Uwagi te w Fiordach, utworze mającym niewątpliwe walory literackie, 
jawią się w płaszczyźnie towarzyskich rozmów. Ale one charakteryzują spo-
sób podejścia Rostworowskiego do całokształtu realności ludzkiej i jej spo-
łecznych wymiarów. Ostrożność, umiar, szukanie kompromisów pomiędzy 
sprzecznościami � oto uzdolnienia jego osobowości, bardziej lub mniej zdy-
stansowanej wobec realności świata. Na kartach dziennika jego myśl do kraju 
wraca rzadko, jeśli zaś, to wyraża gorycz, gdy autor obejmuje pamięcią to, co 
polskie. Pisze nawet: ta uparta, nie chcąca niczego zapomnieć �bezmyślność� 
(s. 49), w innym miejscu mówi o Polsce jako o �domu niewoli� (s. 78).

Twórczość literacka nie stała się siłą przewodnią jego działań. Właśnie 
wbrew nastrojom Fiordów swoją uwagę skupił na organizacji własnej rodzi-
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ny. Po poślubieniu damy z hrabiowskiego rodu widocznie Jaszczów uznał za 
zbyt mało reprezentatywny i w 1906 sprzedał ten folwark. W jego miejsce 
zakupił bardzo ładną posiadłość z obszernym dworem położonym w pięk-
nym parku krajobrazowym w Rybczewicach, nieopodal Piask pod Lublinem. 
Już jako właściciel tego majątku podjął pewne zadania o wymowie patrio-
tycznej. W 1907 zaangażował się w starania grupy ziemian, zabiegających 
u władz rosyjskich o zezwolenie na otwarcie w Nałęczowie Szkoły Rolniczej 
z językiem wykładowym polskim. Był także członkiem Stronnictwa Demo-
kratyczno-Narodowego, które m. in. zabiegało o to, żeby w Warszawie mieć 
w swojej gestii chociażby jeden znaczący dziennik. Tym dziennikiem okazała 
się �Gazeta Polska�, którą Roman Dmowski przejął w 1905. Pismo, likwi-
dowane przez władze cenzorskie, zmieniało tytuły na �Gazetę Codzienną�, 
�Gazetę Wieczorną�. Wydawała je Spółka Wydawnicza, której Rostworow-
ski był członkiem, wnosząc swój wkład kwotą 500 rb. W 1908 spółka musiała 
się rozwiązać, bowiem nie była w stanie utrzymać tak często likwidowanej 
gazety. Po ślubie z Elżbietą Wojciech jakiś czas zatrzymał się w Liksnie, 
oczekując przyjścia na świat w grudniu 1908 swej pierworodnej córki Marii. 
Dopiero po jej urodzeniu młoda para przybyła do Rybczewic. Tam przyszło 
na świat dwoje kolejnych dzieci. Rostworowski, przebywając już na Lubel-
szczyźnie, w 1909 przystąpił do Spółki Ziemskiej Lubelskiej, jaka zawiązała 
się pod przewodnictwem Jana Steckiego przy Lubelskim Towarzystwie Rol-
niczym. Spółka ta miała się zajmować wykupem bądź zagospodarowaniem 
majątków polskich źle zarządzanych. Miała pomagać w założeniu hipotek 
oraz uprzemysłowieniu danych dóbr. Działała do wybuchu I wojny światowej. 
Wojciech chciał również ofiarować działkę rolniczą Towarzystwu Doświad-
czeń Rolnych, ale w tym dziele ubiegł go jego brat Antoni, który odpowiedni 
areał ziemi przekazał w folwarku Starościce. Gospodarując w Rybczewicach, 
założył pierwsze na Lubelszczyźnie przed 1914 Stowarzyszenie Emerytalne 
dla pracowników swojego majątku. Przyczyniał się do zwiększenia zasobów 
Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności przez żywe uczestnictwo w ba-
lach ziemiańskich, organizowanych zawsze z myślą o przeznaczeniu docho-
du na cele dobroczynne. Jak podał Jerzy Stablewski, rezydent w Kęble, Woj-
cio zwołał konsylium lekarskie nad zdrowiem swej żony, które stwierdziło, 
ze jest ona zagrożona chorobą płuc. Rybczewice nie były miejscem dogod-
nym dla zdrowia Elżbiety, nieopodal dworu były stawy i w całej atmosferze 
parku panowała wilgoć. Wojcio, namówiony przez swego szwagra Edwarda 
Zyberk-Platera, właściciela Pilicy pod Warką, w 1913 sprzedał swój piękny 
majątek i 4 IV 1913 nabył od Andrzeja Szczuki za 228 000 rb Winiary pod 
Warką, odległe o 56 km od Warszawy. Może i jemu samemu ta zamiana od-
powiadała, bo był teraz bliżej Warszawy, a zaczął się właśnie interesować 
życiem politycznym Królestwa. Niemniej jednak jeszcze czuł się związa-
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ny z Lubelszczyzną, bowiem w czerwcu 1914 roku przystąpił do �Związku 
Przyjaciół�, to znaczy grupy ziemian, wśród których byli jego brat Antoni, 
Bronisław i Kazimierz Fudakowscy, Paweł Roland i inni. Członkowie tego 
związku, kierując się tymi samymi ideałami, mieli realizować różnego typu 
inicjatywy pożyteczne dla ochrony i rozwoju aspiracji społeczeństwa pol-
skiego. 

Wraz z wybuchem I wojny światowej Rostworowski stał się aktywniej-
szym członkiem Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, kierowanego 
przez Romana Dmowskiego. Dmowski w Warszawie powołał Komitet Na-
rodowy Polski, który miał być antytezą polityczną dla powstałego w Krako-
wie Naczelnego Komitetu Narodowego, patronującego Legionom Polskim. 
Dmowski głosił hasło: Klęska Niemiec w tej wojnie � to nasze zwycięstwo. 
Pragnął on wykorzystać inicjatywę Witolda Gorczyńskiego, który wezwał 
do tworzenia Legionu walczącego po stronie Rosji. Władze rosyjskie w Pe-
tersburgu i w Warszawie wstrzymały akcję werbunkową do Legionu. Jego 
biura werbunkowe przeniosły do Puław. W miejsce Legionu polskiego miały 
powstać drużyny pospolitego ruszenia. Koncepcja Dmowskiego poniosła do-
raźną klęskę. Sprzyjało to nastrojom rozłamowym w Stronnictwie

Demokratyczno-Narodowym. Na czoło wysunęła się postać Antoniego 
Marylskiego-Łuszczewskiego, który skupiając wokół siebie młodych działa-
czy, stworzył odrębne środowisko pod nazwą �Nowe Ognisko�. Z tych pozy-
cji starał się oddziaływać na stanowisko Narodowej Demokracji, sugerując, 
że powinna ona zajmować postawę neutralną wobec różnych form działalno-
ści patriotycznej, podejmowanych we wszystkich trzech zaborach. Wojciech 
Rostworowski sekundował mu publicystyką na łamach pisma zatytułowanego 
również �Nowe Ognisko�, które zaczęło się ukazywać z datą 13 II 1915, było 
redagowane również przez Antoniego Marylskiego. W artykule wstępnym 
z pierwszego numeru pisano: Nowe Ognisko stawia sobie za zadanie sku-
pienie ludzi na gruncie narodowym, ludzi strzegących myśli, uczuć i czynów 
narodu polskiego od nakazów i wpływów międzynarodowych, rozumiejących, 
że chwile obecne i przyszłe są związane duchowo, organicznie i przyczyno-
wo z całą przeszłością naszą, wierzących w wielką przyszłość Polski, rachu-
jących przede wszystkim na siły własne moralne, kulturalne, ekonomiczne, 
walczących z anarchią, zarówno w dziedzinie duchowej, jak wystąpieniach 
czynnych, dążących do rozwoju dzieła uświadomienia narodowego ludu oraz 
ludzi związanych z nieomylną potęgą rzeczywistości.

Wypowiedź ta określała charakter nowego ugrupowania, które w sierp-
niu 1915, to znaczy po wkroczeniu Niemców do Warszawy, przyjęło nazwę 
Stronnictwa Narodowego. Jego założycielami byli Antoni Marylski-Łusz-
czewski, Adam Ronikier i Wojciech Rostworowski. W �Nowym Ognisku� 
pisał on przeważnie artykuły wstępne. Większość z nich poświęcona była 
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zasadom uprawiania polityki. Publicysta krytykował apolityczność społe-
czeństwa Królestwa, narzuconą przez długotrwałe rządy rosyjskie, wzywał, 
by w polityce kierować się zasadami ciągłości i stałości. Polemizował ze 
stanowiskiem Narodowej Demokracji, realistów i Polskiej Partii Postępo-
wej, że politykę polską chcą zamknąć w zbyt ciasnych ramach (autonomii). 
Wreszcie opowiedział się zdecydowanie za partyjnością, która jedynie może 
dawać wyrobienie zbiorowej odpowiedzialności za kraj. � Nowe Ognisko�, 
które poczęło stawać się zupełnie dobrym pismem, ukazywało sie tylko do 
15 I 1916. 

Rostworowski był też czynny na polu działalności społecznej w Warsza-
wie. Był członkiem Zarządu i Wydziału Wykonawczego Komitetu Obywatel-
skiego Guberni Warszawskiej. Natomiast po wkroczeniu Niemców do stolicy 
zajął się przede wszystkim pracą w Stronnictwie Narodowym. Sądzono, że 
nowy okupant poprze słabe na gruncie warszawskim ugrupowanie socjali-
styczne (Polska Partia Socjalistyczna) związane z Piłsudskim. Tymczasem 
Niemcy szukali sojuszników na prawicy politycznej, ceniąc to, że ona nie 
wysuwała na plan pierwszy haseł niepodległości Polski, zadawalała się auto-
nomią, ponadto miała wpływy wśród ziemian, których produkcja rolna win-
na była zaspakajać potrzeby armii niemieckiej. Po sierpniu 1915 znacznemu 
osłabieniu personalnemu uległo jednak Stronnictwo Demokratyczno-Naro-
dowe, którego czołowi działacze wraz z Komitetem Narodowym Polskim 
ewakuowali się do Rosji. Zaistniała zmiana konstelacji politycznej okaza-
ła się sprzyjać wzrostowi znaczenia Stronnictwa Narodowego, w szeregach 
którego było kilku znaczących działaczy gospodarczych. Członek Stronni-
ctwa Narodowego, mecenas Marian Zbrowski, wysunął inicjatywę powoła-
nia bloku stronnictw o programie umiarkowanym, na razie pasywistycznym, 
w oczekiwaniu na przebieg dalszych wydarzeń politycznych. W październiku 
1915 taki blok powstał pod nazwą Międzypartyjnego Koła Politycznego, do 
którego przystąpiło osłabione personalnie Stronnictwo Demokratyczno-Na-
rodowe oraz Stronnictwo Polityki Realnej i Polska Partia Postępowa, to jest 
trzy główne ugrupowania o profilu prawicowym. Do Koła Międzypartyjnego 
przystąpiło też Stronnictwo Narodowe oraz dwa inne ugrupowanie rozłamo-
we wobec poprzednio wymienionych partii. 

Akces Stronnictwa Narodowego do Koła na razie przesądzał o tym, że 
jeszcze wciąż znajdowało się ono w orbicie oddziaływania endecji. W grun-
cie rzeczy pasywistyczny program Międzypartyjnego Koła Politycznego był 
wówczas uzasadniony, bowiem Niemcy i Austro-Węgry po zajęciu całości 
ziem Królestwa Polskiego żadnych programów co do rozwiązania politycz-
nego kwestii polskiej nie zgłaszały. W tym okresie, ponieważ Koło powstało 
z inicjatywy Stronnictwa Narodowego, najaktywniejszymi jego działaczami 
byli członkowie Stronnictwa Narodowego: Marylski, Zbrowski, Rostworow-
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ski i Józef Targowski. Natomiast Adam Ronikier doprowadził 15 XII 1915 
do powstania Rady Głównej Opiekuńczej, która niosła pomoc wyniszczo-
nemu przez wojnę społeczeństwu Królestwa. Wojciech Rostworowski został 
członkiem dwudziestopięcioosobowej Rady Głównej i pięcioosobowego 
Zarządu RGO. Ponadto wspólnie ze Stanisławem Lubomirskim współprze-
wodniczył Wydziałowi Finansowemu oraz był członkiem Wydziału Gospo-
darczego, którym kierował Zygmunt Chrzanowski. RGO poza działalnością 
ogólnoopiekuńczą zmierzało do odbudowy zmieszczonych działaniami wo-
jennymi warsztatów pracy. Dostarczano zboże pod zasiewy, żywność, odzież, 
współdziałano w zakresie wykonywania zarządzeń sanitarnych. Gromadzono 
dary, dotacje zagraniczne i od władz okupacyjnych. W styczniu 1916 Ro-
stworowski i Ronikier wzięli udział w zjeździe organizowanym w Krakowie 
w mieszkaniu prof. Stefana Surzyckiego przez Ligę Narodową. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele wszystkich trzech zaborów, z Królestwa byli jeszcze 
Stanisław Dzierzbicki i ks. Jan Gralewski, Galicję reprezentowali Stanisław 
Głąbiński i Stefan Surzycki, a Wielkopolskę Władysław Grabski z Kurce-
wa. Dyskutowano nad tym, jak się zachować, gdy u kresu wojny decydujący 
wpływ na sprawę polską będą miały mocarstwa centralne. Wskazywano, że 
najważniejszą rzeczą byłoby połączenie Galicji z Królestwem. Nie zdobyto 
się jednak na ostateczne wnioski, gdyż Władysław Grabski oświadczył, że 
i tak w wojnie zwycięstwo odniosą państwa Ententy. 

Tymczasem w Królestwie władze niemieckie 26 IV 1916 wyraziły zgodę 
na reaktywowanie zawieszonej przez administrację carską w 1907 Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Wiceprezesem Zarządu Głównego został Adam Ronikier, 
członkiem Zarządu z funkcją jednego z sekretarzy Wojciech Rostworowski. 
W krótkim czasie Polska Macierz Szkolna utworzyła 196 kół, z których 35 
otrzymało status zarządów okręgowych. Do Macierzy przystąpiło 14000 
członków. Organizacja m. in. prowadziła kształcenie nauczycieli, szczegól-
nie w zakresie wiedzy z historii Polski. Praca w organizacjach społecznych 
podniosła autorytet osobisty zarówno Ronikiera jak Rostworowskiego. W po-
łowie 1916 za pośrednictwem swego kuzyna, prof. Józefa Wierusz-Kowal-
skiego, przybyłego z Fryburga, Rostworowski nawiązał bezpośrednie kon-
takty z wpływowymi kręgami niemieckich władz okupacyjnych. Kontakty 
szczególnie pogłębił Ronikier. Spotkania te przesunęły orientację działaczy 
SN ku stanowisku aktywistycznemu. Dotychczas Stronnictwo Narodowe nie 
podejmowało współpracy ze stronnictwami lewicowymi, zorientowanymi na 
osobę Piłsudskiego, a od grudnia 1916 tworzącymi Centralny Komitet Naro-
dowy. Dotąd SN przed podjęciem postawy aktywistycznej powstrzymywane 
było przez swego przywódcę Antoniego Marylskiego. Marylski jednakże do-
strzegał coraz większą rozbieżność pomiędzy swą postawą i członków Stron-
nictwa. W rezultacie z końcem maja 1916 zdecydował się ustąpić z prezesury 
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SN. Wówczas na czoło Stronnictwa wysunęli się Ronikier, Rostworowski 
i Zbrowski. Pod wpływami SN znajdowało się wtedy pismo �Tydzień Poli-
tyczny�, z którym Wojciech współpracował. W czerwcu 1916 Rostworowski 
z ramienia Stronnictwa wszedł w skład Delegacji Międzypartyjnej Stron-
nictw, będącej okresowym forum współdziałania Centralnego Komitetu Na-
rodowego (lewica), centrystycznej i proaustriackiej Ligi Państwowości Pol-
skiej i prawicowo nastawionego Międzypartyjnego Koła Politycznego. Pod 
auspicjami Delegacji odbyły się wybory do Rady Miejskiej w Warszawie, 
pierwszej bardziej reprezentatywnej instytucji polskiej na terenie okupowa-
nego przez Niemców Królestwa.

Przeciągająca się wojna u części polityków niemieckich zrodziła myśl, 
by doprowadzić do powstania armii polskiej, mogącej u boku Niemiec wal-
czyć przeciwko Rosji. Politycy ci zrozumieli, że armia taka może powstać, 
jeśli jej powołanie poprze rząd polski, choćby marionetkowy. Dnia 23 VII 
1916 generał-gubernator Hans von Beseler przedstawił wraz z uwagami szefa 
niemieckiego sztabu generalnego Ericha von Falkenhayna specjalny memo-
riał rządowi Rzeszy, dotyczący perspektyw wciągnięcia Królestwa w orbitę 
akcji militarnych i gospodarczych Niemiec. Już miesiąc później, dnia 16 VIII 
1916, odbył on rozmowę z Ronikierem, któremu ujawnił, że Niemcy opo-
wiadają się za wskrzeszeniem państwa polskiego. Po niespełna miesiącu do 
Ronikiera przybył z Berlina Bogdan Hutten-Czapski i poinformował go, że 
rządy państw centralnych w Berlinie i Wiedniu oczekują przybycie delegacji 
wybitnych Polaków, która złożyłaby petycję o powołanie państwa polskiego. 
W sprawie tej odbyła się narada, lecz nie w siedzibie Koła Międzypartyjne-
go, ale w lokalu Zarządu RGO, na którą przybyli działacze już najczęściej 
związani ze Stronnictwem Narodowym, wśród nich Rostworowski. Dalsze 
narady odbywały się już z liczniejszym udziałem członków Koła. Panowało 
przekonanie, że wobec restrykcji władz okupacyjnych niemieckich w Kró-
lestwie nikt dobrowolnie do Berlina się nie uda. Ale gdyby przyszły pisem-
ne zaproszenia, część osób może się wybrać w podróż, po to, by naświetlić 
sprawę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z kandydatów na 
wyjazd do Berlina był również Wojciech Rostworowski, notabene spokrew-
niony z rzecznikiem sprawy Bogdanem Hutten-Czapskim.

W październiku przyszły zaproszenia od kanclerza Rzeszy dla ośmiu 
osób, wśród których nazwisko Rostworowskiego nie było wymienione. Do 
składu delegacji wchodził prof. Samuel Dickstein, jako przedstawiciel sfer 
żydowskich. Delegacja odbyła wizyty w Berlinie i Wiedniu, w następstwie 
czego został wydany akt 5 listopada, zapowiadający powstanie samodziel-
nego państwa polskiego z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. 
Dokument ten był sygnowany tylko przez generałów-gubernatorów obu stref 
okupacyjnych w Królestwie, którzy wystąpili w imieniu cesarzy niemie-
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ckiego i austriackiego. Akt ten nie określał jednak granic mającego powstać 
państwa, ani jego władz ustawodawczych. W związku z tym Międzypartyjne 
Koło Polityczne nie udzieliło poparcia realizacji aktu. W rezultacie Stronni-
ctwo Narodowe jeszcze przed ogłoszeniem aktu rozluźniło swoje stosunki 
organizacyjne z Kołem. Rok 1916 jest także odnotowywany jako data wy-
stąpienia Wojciecha Rostworowskiego z Ligi Narodowej. Stronnictwo Naro-
dowe wraz z dwoma innymi stronnictwami opuściło blok Międzypartyjnego 
Koła Politycznego i razem z lewicowymi partiami z Centralnego Komitetu 
Narodowego i popierającą akcję werbunkową do wojska Ligą Państwowości 
Polskiej utworzyło Radę Narodową, która mała być polityczną reprezenta-
cją społeczeństwa Królestwa Polskiego. Rostworowski w tej akcji nie brał 
aktywnego udziału. Prawdopodobnie zaangażowany był w rozgrywki pro-
wadzone w RGO. Działacze endeccy przeforsowali usunięcie z władz RGO 
Stanisława Dzierzbickiego i Ronikiera, zarzucając im, że swym udziałem 
w delegacji do Berlina naruszyli status Rady Opiekuńczej, która ma być orga-
nizacją apolityczną. Rostworowski przez solidarność 1 X 1916 także ustąpił 
z władz RGO.

Jesienią 1916 Stronnictwo Narodowe przeszło na stanowiska aktywi-
zmu prawicowego i podjęło współpracę z niespójnymi ze sobą ideowo or-
ganizacjami o profilu lewicowym. Jego członkowie, utraciwszy pozycje 
w organizacjach społecznych i gospodarczych, które przejęli członkowie 
Międzypartyjnego Koła Politycznego, tym aktywniej zwrócili się ku rea-
lizacji celów politycznych. 6 XII 1916 przez gubernatorów niemieckiego 
i austriackiego zostało ogłoszone rozporządzenie, zapowiadające powoła-
nie, w oparciu o akt 5 listopada, pierwszej wspólnej władzy obejmującej oba 
terytoria okupowanego Królestwa pod nazwą Tymczasowej Rady Stanu (da-
lej � TRS). Zaczęły się więc przetargowe rokowania stronnictw dotyczące 
wprowadzenia swych kandydatów do dwudziestopięcioosobowego składu 
Rady. Międzypartyjne Koło Polityczne ostatecznie oświadczyło, że izolu-
je się od tej instancji powołaj przez władze okupacyjne, a mającej służyć 
przede wszystkim powołaniu wojska polskiego pod dowództwem niemie-
ckim. Do Rady nie wszedł Adam Ronikier, szwagier Rostworowskiego, jako 
zbyt ostro atakowany przez prawicę za przewodnictwo delegacji jaka udała 
się do Berlina, a także mający dość kompromitujące zadłużenia finansowe.. 
W rezultacie Stronnictwo Narodowe do TRS wprowadziło dwóch przedsta-
wicieli, pochodzących jakby z drugiej półki czołowych działaczy, to jest An-
toniego Łuniewskiego i Wojciecha Rostworowskiego. Obaj mieli mandaty 
z terenu okupacji austriackiej, czyli w praktyce z Lubelszczyzny. Wojciech 
Rostworowski otrzymał akt powołania podpisany przez obu gubernatorów, 
austriackiego i niemieckiego, na członka Tymczasowej Rady Stanu Króle-
stwa Polskiego z datą 31 XII 1916.
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Rada swe inauguracyjne posiedzenie odbyła 14 i 15 I 1917. Swe prace in-
augurowała w dawnym Pałacu Rzeczypospolitej, posiedzenie otworzył baron 
Hugon Lerchenfeld, który wraz z przyszłym komisarzem austriackim przy 
TRS wręczył członkom Rady akty nominacyjne w karmazynowych futerałach. 
Ustalono, że naczelnym organem Rady będzie Zebranie Ogólne, natomiast or-
ganem wykonawczym, jako namiastką rządu, był tzw. Wydział Wykonawczy. 
17 stycznia uchwalono, że do Wydziału Wykonawczego wchodzą marszałek 
koronny jako prezydent Rady, wicemarszałek i sześciu wybranych członków 
w osobach: Stanisława Dzierzbickiego, Stanisława Bukowieckiego, Stanisła-
wa Janickiego, Michała Łempickiego, Józefa Piłsudskiego i Wojciecha Ro-
stworowskiego. Każdy z nich został dyrektorem jednego z departamentów 
Rady. Miano powołać Departament Wojny, ponieważ jednak zwierzchnictwo 
nad wojskiem nie leżało w rękach polskich, powołano tylko Komisję Wojsko-
wą pod przewodnictwem marszałka koronnego Wacława Niemojowskiego. 
Referentem Komisji uczyniono brygadiera Józefa Piłsudskiego. Do Komi-
sji Wojskowej weszli ponadto Franciszek Radziwiłł, Ludwik Górski, Michał 
Łempicki, Stanisław Dzierzbicki i Wojciech Rostworowski. Zwierzchnictwo 
Departamentu III Spraw Politycznych powierzono Rostworowskiemu. 

Funkcje owego Departamentu, podobnie jak zamierzonego Departamen-
tu Wojny, były wyraźnie ograniczone, bowiem TRS przez władze okupacyjne 
nie była upoważniona do prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej. 
Wobec tego Rostworowski ustalił, że Departament na razie będzie prowadził 

Posiedzenie inauguracyjne Tymczasowej Rady Stanu 
� trzeci od lewej po S. Dziewulskim i L. Górskim niższy Wojciech Rostworowski. 
W grupie prezydialnej pierwszy od prawej Józef Piłsudski � Warszawa, 14 I 1917 
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prace naukowo-przygotowawcze w ramach trzech referatów: ekonomicznego, 
prawno-politycznego i historycznego, powołał też Biuro Prasowe. W marcu 
1917 budżet Departamentu wyniósł 12970 marek. Dyrektorowi Rostworow-
skiemu zostało powierzone zwierzchnictwo nad Radą Departamentu Spraw 
Politycznych, do której powołał wielu bardzo wybitnych ludzi: Ludwika Ab-
ramowicza, Władysława Studnickiego, profesorów Bronisława Dembińskie-
go, Marcelego Handelsmana, Jana Kucharzewskiego, Józefa Siemieńskie-
go, nowego prezesa RGO Eustachego ks. Sapiehę, działaczy mec. Mariana 
Zbrowskiego i Józefa Targowskiego oraz kilku członków TRS. Departament 
III w ramach prac naukowo-przygotowawczych rozpatrywał następujące za-
gadnienia: projekty przyszłych traktów politycznych, handlowych, celnych, 
konwencji wojskowych, ustalenia co do długów państwowych i odszkodo-
wań, sprawy obywatelstwa polskiego i stosunku do poddaństwa niemieckie-
go i austriackiego, plebiscytów, zakresu terytorialnego państwa ujmowanego 
z punktu widzenia ekonomicznego, strategicznego i politycznego, stan praw-
ny poszczególnych dzielnic polskich od czasów rozbiorów, stosunki narodo-
wościowe, stosunek do mającego powstać związku środkowoeuropejskiego 
o cechach wspólnoty gospodarczej 

(Mitteleuropy), akty podziału Królestwa Polskiego w ciągu XIX wie-
ku. Decydujący udział w ustaleniu tych koncepcji badawczych musiał mieć 
Wojciech Rostworowski, ówcześnie mężczyzna trzydziestoletni, pochodzą-
cy z niewielkiej wiejskiej miejscowości na Lubelszczyźnie, co świadczyło 
o jego osobistych uzdolnieniach koncepcyjnych. Jego zastępca, prof. Witold 
Kamieniecki, został mianowany dopiero 5 III 1917. W ukształtowania się 
tej koncepcji badawczej na pewno dużą rolę musiał odegrać znawca zagad-
nień międzynarodowych prof. Handelsman. Niemniej jednak osobiste cechy 
Wojciecha predysponowały go do zrobienia w przyszłości niemałej kariery 
politycznej. Posiadał nieprzeciętną inteligencję złączoną z łagodnym scep-
tycyzmem, bystrą orientację, spokojny temperament, wyważoną ostrożność 
i w końcu rozległe wykształcenie, a także wrodzony urok osobisty.

Zgodnie ze swym regulaminem TRS przewidywała również powołanie 
Komisji ds. Przygotowania Projektu Sejmu i Stałej Konstytucji Państwowej. 
Na posiedzeniu z dnia 1 II 1917 przyjęto, że do powołanej Komisji dla Ułoże-
nia Konstytucji Państwa Polskiego wejdzie dwunastu członków TRS i dwana-
ście zaproszonych osób. Wśród członków TRS znalazł się również Wojciech 
Rostworowski. Na ósmym posiedzeniu TRS, odbytym 24 II 1917, dokonano 
ustalenia składu Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej, której przewodnictwo 
objął marszałek koronny Wacław Niemojowski, a zastępcą jego został ks. 
oficjał Henryk Przeździecki. Przyjęto wówczas, że głównym referentem Ko-
misji będzie prof. Józef Buzek. W dniu 27 II 1917 odbyło się pierwsze posie-
dzenie Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej, na którym postanowiono powołać 
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dwie podkomisje. Pierwsza z nich, zwana sejmową, miała opracować pro-
jekt konstytucji, w zakresie dotyczącym sejmu, ordynacji wyborczej, statutu 
uprawnień posłów oraz regulaminu obrad sejmu. Druga podkomisja miała 
się zająć opracowaniem pozostałych ustaleń konstytucji. Do podkomisji sej-
mowej weszli: Herman Diamand, Stefan Dziewulski, Ludwik Górski, Antoni 
Kaczorowski, Stanisław Kutrzeba, Zdzisław Lubomirski, Antoni Łuniewski, 
Andrzej Maj, Tomasz Nocznicki, Wojciech Rostworowski i Józef Siemieński. 
Tak więc z ramienia TRS Rostworowskiemu przypadły trzy odrębne dziedzi-
ny pracy: cały zakres problematyki politycznej i reprezentacja zewnętrzna 
łącznie z prasową, problematyka wojskowa oraz prawodawcza w zakresie 
projektów normujących ustrój prawny władzy ustawodawczej przyszłego 
państwa polskiego. Był to na pewno najbujniejszy, najbardziej twórczy okres 
jego życia. W latach tych dysponował dużym zasobem czasu, gdyż jego ro-
dzina, odcięta linią frontu, pozostawała nadal na terenach objętych władzą 
rosyjską.

Długa jest lista spraw i zadań, które zrealizował dyrektor DSP: W ostat-
nich dniach stycznia 1917 skierował w imieniu marszałka koronnego Wacła-
wa Niemojowskiego telegram do prezydenta Wilsona z podziękowaniem za 
jego stanowisko w sprawie polskiej, które wyraził w orędziu stwierdzającym, 
że powstanie niepodległego państwa polskiego jest warunkiem sprawiedliwe-
go pokoju. Wraz z marszałkiem Niemojowskim i wicemarszałkiem Józefem 
Mikułowskim-Pomorskim wchodził w skład delegacji, która wobec amery-
kańskiego konsula w Warszawie złożyła wyrazy najgłębszej wdzięczności 
i czci za słowa prezydenckiego orędzia. Z datą 25 lutego skierował w imieniu 
TRS wniosek do gubernatorów reprezentujących władze okupacyjne o wy-
puszczenie wszystkich politycznych więźniów cywilnych, którzy jako oby-
watele Królestwa Polskiego znaleźli się w więzieniach. Władze okupacyjne 
15 III 1917 udzieliły odpowiedzi w zasadzie pozytywnej, jednakże wniosku 
tego nie zrealizowały. Dnia 5 marca Zgromadzenie Ogólne TRS zatwierdzi-
ło przygotowany przez Departament III memoriał do władz okupacyjnych 
w sprawie cofnięcia ograniczeń cenzuralnych i utrudnień w przesyłce pism 
warszawskich na teren okupacji austriackiej. Podczas 11 posiedzenia TRS 
zlecono Departamentowi roztoczenie opieki nad jeńcami polskimi przeby-
wającymi w Turcji oraz zatwierdzono projekt przejęcia przez DSP zwierzch-
nictwa nad działalnością Komitetu Opieki nad Jeńcami. Z Turcji udało się 
sprowadzić jeńców narodowości polskiej do kraju. Zobligowano również 
Departament do wystąpienia pod adresem państw centralnych z wnioskiem 
o zwolnienie wszystkich jeńców wojennych narodowości polskiej, którzy 
wyrażą wolę wstąpienia do wojska polskiego. Na 12 posiedzeniu przekaza-
no do DSP sprawę ustosunkowania się do autonomii Litwy i sprawę wnie-
sienia do władz niemieckich wniosku o wyrażenie zgody na wstępowanie 
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ochotników polskich z Litwy do tworzonego wojska polskiego. Dnia 7 III 
DSP wystąpił do obu generał-gubernatorów z wnioskiem o dopuszczenie 
przedstawicieli TRS na forum obrad ministrów Niemiec i Austro-Węgier, na 
którym miały być rozpatrywane sprawy dotyczące wojska polskiego. Wnio-
sek ten został potraktowany odmownie. Dnia 19 III Departament został zo-
bowiązany do przekazania władzom okupacyjnym uchwały TRS, mówiącej 
o tym, że w razie gdyby Legiony zostały skierowane na front wschodni, to 
TRS �traci rację bytu�, gdyż będzie pozbawiona możliwości budowy pań-
stwa polskiego w oparciu o akt 5 listopada. Jest bowiem rzeczą konieczną, 
by Legiony zostały wykorzystane jako kadry przy tworzeniu wojska polskie-
go. Dnia 6 kwietnia po czterodniowej dyskusji TRS udzieliła odpowiedzi na 
proklamację Tymczasowego Rządu rosyjskiego z dnia 30 III 1917 uznającą 
prawo Polski do całkowitej niepodległości, lecz wzywającą naród polski do 
walki z Niemcami. Rostworowski razem z marszałkiem koronnym uzgadniał 
treść tego oświadczenia z władzami niemieckimi. Odpowiedź akceptowała 
oświadczenie rosyjskie co do niepodległości Polski, lecz w tej mierze wyższą 
rangę przypisywała wydanemu przez państwa centralne aktowi 5 listopada. 
Milczeniem pomijała natomiast wezwanie do antygermańskiej jedności Sło-
wian. Na posiedzeniu z 25 IV ks. Przeździecki zaatakował Rostworowskiego, 
że przedwcześnie rezygnuje z zachodnich ziem polskich. Hrabia Wojciech 
odrzekł, że nie wyrzekamy się Poznania, ale nie możemy o tym mówić; pań-
stwo nigdy niczego się nie wyrzeka, tylko nie mówi bez potrzeby.-

Zwiększający się zakres działań DSP skłonił Rostworowskiego do prze-
prowadzenia jego reorganizacji przez powołanie w miejsce trzech referatów 
pięciu wydziałów. Były to wydziały: ogólnopolityczny i opieki konsularnej, 
którego zadaniem było utrzymywanie kontaktów z władzami okupacyjnymi, 
roztaczanie opieki nad żołnierzami i jeńcami, prowadzenie spraw konsular-
nych poddanych polskich oraz podejmowanie prac wydawniczych. Kolejny 
wydział spraw narodowościowych zajmował się sprawami obcych skupisk 
narodowościowych występujących na terenie Królestwa względnie w gra-
nicach dawnej Rzeczypospolitej oraz sprawami południowo i zachodniosło-
wiańskimi. Wydział ekonomiczno-handlowy opracowywał projekty umów 
handlowych i celnych, zagadnienia związane z dostępem Polski do morza, 
samowystarczalności gospodarczej przyszłego państwa w zależności od jego 
konstelacji terytorialnej. Wreszcie wydział dyplomatyczny utrzymywał kon-
takty z przedstawicielstwami państw centralnych, zajmował się organizacją 
placówek zagranicznych, przyjmował od nich raporty i udzielał im instrukcji. 
Ostatnim był wydział prasowy, który wydawał �Komunikat Prasowy�, przy-
gotowywał opracowania o sytuacji wewnętrznej w kraju i zagranicznej, ob-
sługiwał wydawnictwa krajowe i zagraniczne, przedkładał streszczenia pro-
tokółów sesji parlamentów państw centralnych. W tym czasie Rostworowski 
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pełnił także funkcję rzecznika prasowego TRS, udzielając wywiadów, głów-
nie �Ilustrowanemu Kurierowi Warszawskiemu�. Tak ustalona struktura De-
partamentu Spraw Politycznych, jak i jego obsada personalna, z małymi tylko 
zmianami przetrwały do 26 X 1918, kiedy rząd Józefa Świeżyńskiego powo-
łał Ministerstwo Spraw Zewnętrznych. Niemniej ustalona przez Rostworow-
skiego organizacja była pierwowzorem dla powoływanych w późniejszych 
rządach ministerstw prowadzących politykę zagraniczną. Stąd też obiektyw-
nie go można nazwać twórcą struktur polskiej służby dyplomatycznej.

Dyrektor odbywał także podróże o charakterze dyplomatyczno-politycz-
nym. Podstawową kwestią było to, że Rada nie posiadała zwierzchności nad 
Legionami, czy mającym powstać wojskiem polskim. Już w marcu ustalono, 
że Rostworowski ma się udać do Berlina i Wiednia. Ze swą pierwszą wizytą 
dyplomatyczną dotarł tylko do Wiednia, gdzie w rozmowach z kilku poli-
tykami austriackimi przedstawiał postulat, by Legiony pozostały na terenie 
okupacji niemieckiej i stały się kadrą wojska polskiego. Podczas tej pierwszej 
podróży nie robił jeszcze wrażenia człowieka o wyrobieniu dyplomatycz-
nym. Wilhelm Feldman, rezydujący w Berlinie, napisał o nim: Nieśmiały, bez 
pewności siebie i sprawy. Obawia się, że Niemcy mogą cofnąć akt 5 listopa-
da(�). nie rozumie sytuacji, która po rewolucji tak dla nas korzystna. Chodzi 
i wysłuchuje. W kwietniu 1917 nastąpił w Tymczasowej Radzie Stanu bardzo 
ostry kryzys związany z brakiem udostępnienia jej jakichkolwiek kompeten-
cji władczych w życiu kraju. Rada nie mogła również wydać odezwy wer-
bunkowej, gdyż nawet nie zostały ustalone jej kompetencje wobec Legionów. 
Na posiedzeniu poufnym 26 IV 1917 sekretarz Rady, Artur Śliwiński, wniósł 
wniosek o skierowanie pięcioosobowej delegacji do Berlina i Wiednia w celu 
ustalenia warunków utworzenia rządu polskiego i określenia jego kompeten-
cji. Dnia 1 V 1917 TRS uchwaliła memoriał do rządów państw centralnych 
w sprawie powołania regenta i rządu polskiego. Rostworowski udał się do 
Berlina, gdzie 2 maja odbył konferencję z podsekretarzem stanu ds. zagra-
nicznych dr. Arturem Zimermannem. W tym czasie w Sztokholmie odbywał 
się zjazd Międzynarodówki Socjalistycznej, na którym omawiane były rów-
nież sprawy polskie. W zjeździe tym uczestniczył członek TRS, socjalista 
Włodzimierz Kunowski oraz w imieniu Rady Narodowej Adam Ronikier. 

Do Sztokholmu przybył Wojciech Rostworowski. Dzięki inicjatywie dr. 
Stanisława Wędkiewicza odbyło się tam spotkania działaczy polskich, przede 
wszystkim reprezentujących stanowiska demokratyczne i socjalistyczne na 
terenie Rosji. Obecni byli również członkowie narodowej demokracji z Rosji 
i krajów zachodnich. Oni jednak zdystansowali się wobec toczonych obrad, 
które odbyły się 5 V 1917. Stanowisko TRS reprezentowali Kunowski i Ro-
stworowski, referat o sytuacji panującej w kraju przedstawił Kunowski. Został 
on dobrze odebrany nawet przez narodowych demokratów. W wyniku prze-
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prowadzonych konsultacji przyjęta została uchwała, w której stwierdzono, że 
środowiska demokratyczne w Rosji stają na stanowisku uznania platformy 
politycznej Tymczasowej Rady Stanu i będą się przeciwstawiały tworzeniu 
odrębnych formacji wojskowych polskich w armii rosyjskiej. Stanowisko to 
potwierdził zjazd demokratów, jaki 10 V 1917 odbył się w Moskwie. Uzyska-
nia takiego stanowiska ze strony liczącego się bardzo w Rosji polskiego nurtu 
patriotycznego demokratów polskich było liczącym się osiągnięciem dyplo-
matycznym przedstawicieli TRS. Rada przez te środowiska polskie w Rosji 
była traktowana jako namiastka rządu polskiego i ten nurt polityczny odcho-
dził od myśli tworzenia wojska polskiego konkurencyjnego wobec Legionów 
i co więcej, stowarzyszonego z Rosją. 

Dnia 31 V 1917 dyrektor DSP na zebraniu poufnym TRS złożył sprawo-
zdanie z wyników swej i Kunowskiego misji w Szwecji. Można było wnio-
skować, że dużą rolę przepisywał Piotrogradzkiej Radzie Robotników i Żoł-
nierzy i wysuniętym przez nią hasłom pokoju bez odszkodowań, bez aneksji 
i z prawem samookreślenia się narodowości. Rostworowski był zdania, że 
wojna psychologicznie się skończyła. Uważał, że inicjatywa polska powinna 
iść na wschód. Mówił: Dotychczasowy proces rosyjski dążenia ze wschodu na 
zachód może się historycznie odwrócić. Był zdania, że jeżeli Polska stworzy 
silny ośrodek, to może stać się punktem odniesienia dla innych narodowości 
z ziem wschodnich. Na tym samym posiedzeniu wicemarszałek Józef Mi-
kułowski-Pomorski i Stanisław Dzierzbicki składali sprawozdanie ze swego 
pobytu na obradach galicyjskiego Koła Polskiego w Krakowie, które przyjęło 
zgłoszony 16 V 1917 przez posła Włodzimierza Tetmajera wniosek co do 
tego, że Sejmowe Koło Polskie opowiada się za �odzyskaniem zjednoczo-
nej i niepodległej Polski�. Rostworowski, przemawiając na tym posiedzeniu 
Rady, dał wyraz swym poglądom politycznym. Postawił tezę, że przyszły 
kongres pokojowy zadowoli się tym, co Niemcy nazywają Verständingungs-
frieden � ogólnym porozumieniem, które już niczego nie zmieni z tego, co 
rozstrzygnął dotychczasowy bieg wypadków. Dlatego też nie należy myśleć 
o Poznańskim i uchwała Koła Polskiego nie liczy się z realiami. � Nie może-
my dziś bić głową o mur zachodni. Ekspansja na dwa fronty jest niemożliwa. 
Osobiście uważam, że polska racja stanu dąży na wschód � stwierdził wów-
czas Rostworowski. Cenne było to, że dyrektor DSP pozostawał w dobrych 
stosunkach z działaczami Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie 
i we współpracy z nimi tajnie przygotowywał projekt ustanowienia placó-
wek informacyjnych swego Departamentu poza granicami kraju, w stolicach 
państw centralnych i neutralnych.

Drugim nurtem jego działalności z tego okresu są prace w ramach Komi-
sji Wojskowej, do której wszedł już 17 I 1917. Na posiedzeniu 5 III Michał 
Łempicki, Wojciech Rostworowski i Artur Śliwiński przedstawili opracowa-
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ny projekt odezwy werbunkowej, zatwierdzony przez Wydział Wykonawczy, 
lecz nieprzyjęty jeszcze przez Zebranie Ogólne TRS. Na posiedzeniu tym zo-
stała także podjęta uchwała o powołaniu Komitetu Ofiary Narodowej, który 
miał zastąpić Polski Skarb Wojskowy. Na posiedzeniu z 6 IV ustalono zestaw 
spraw, które mają być zgłoszone pod adresem władz okupacyjnych. Chodziło 
o określenie uprawnień TRS wobec wojska polskiego, powołanie Polskiego 
Czerwonego Krzyża, ożywienie polskiego przemysłu wojennego, opiekę nad 
inwalidami, jeńcami i żołnierzami w polu, założenie stałych szkół wojsko-
wych. Postulowano też, aby została wyrażona zgoda na powołanie Departa-
mentu Wojny i podporządkowanie mu akcji werbunkowej. Wreszcie wysunięta 
została najważniejsza sprawa uznania Legionów w całości jako kadr przyszłe-
go wojska polskiego, także to, aby armia polska mogła być tylko użyta na 
froncie walki z Rosją. Na posiedzeniu z dnia 21 IV członkom Rady została 
przedstawiona odpowiedź generał-gubernatora warszawskiego na zgłoszone 
postulaty, miała ona jednak przeważnie charakter dość ogólnikowy.

W kwestiach dotyczących wojska polskiego Rostworowski prezentował 
wyraźnie stanowisko aktywistyczne. Na posiedzeniu Rady, po przemówie-
niu Piłsudskiego poświęconym temu, że obecne podporządkowanie władzom 
niemieckim nie gwarantuje charakteru narodowego wojska i wyklucza kom-
petencje TRS wobec armii polskiej, Rostworowski mimo tych argumentów 
wnioskował o jak najszybsze wydanie odezwy werbunkowej. Na wypowiedź 
jego Piłsudski odparł, że nie kwestionuje opracowanego tekstu odezwy, ale 
uważa, że TRS nie może jej ogłosić, skoro jej samej sprawy wojskowe nie 
podlegają. Podczas posiedzenia w dniu 21 VI Rostworowski wraz z dziewięt-
nastoma innymi członkami Rady głosował za wydaniem odezwy. Już na ko-
lejnym posiedzeniu w dniu 26 VI niektóre osoby, które poprzednio głosowały 
za wydaniem odezwy, m.in. ks. oficjał Przeździecki, domagały się reasumpcji 
podjętej poprzednio uchwały. Ostatecznie sprawa odezwy werbunkowej stała 
się głównym podłożem sporu, decydującym o ustąpieniu z Rady jej człon-
ków reprezentujących poprzednio stanowisko aktywizmu lewicowego, wy-
rażanego przez Centralny Komitet Narodowy. Podczas 20. posiedzenia Rady 
w dniu 2 VII 1917 z TRS ustąpili Piłsudski i Śliwiński. Wraz z ustąpieniem 
Piłsudskiego cała Komisja Wojskowa podała się do dymisji. Wówczas TRS 
na przewodniczącego Komisji mianowała swego członka Ludwika Górskie-
go, a na stanowisko sekretarza powołała ppłk. Mariana Kukiela.

W tym okresie wobec ofensywy na froncie rosyjskim gen. Aleksieja Bru-
siłowa, generał-gubernator Beseler naciskał na jak najszybsze zaprzysięże-
nie Legionów. Na posiedzeniu TRS z 3 VII 1917, pierwszym bez udziału 
członków o orientacji lewicowej, sprawę złożenia przysięgi referował Ro-
stworowski. Całą kwestię stwarzało to, że gen. Beseler, pełniący funkcję 
głównodowodzącego powstającego wojska polskiego, postanowił odwołać 
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z Legionów tych żołnierzy i oficerów, którzy mieli obywatelstwo austriackie 
i pochodzili z Galicji. Na wspomnianym posiedzeniu Rostworowski powo-
łał się na oświadczenie komisarza austriackiego przy TRS, iż rząd austria-
cki nie zamierza odwołać z Legionów swoich obywateli. W związku z tym 
stwierdził, że Wydział Wykonawczy zatwierdził potrzebę złożenia przysięgi, 
uznając, że sprawa obywateli austriackich w wojsku polskim jest pozytywnie 
rozstrzygnięta. Treść tej uchwały przyjęła także TRS, chociaż wydana wkrót-
ce odezwa marszałka koronnego wyraźnie stwierdza, że poddani austriac-
cy do złożenia przysięgi nie będą dopuszczeni. Rostworowski zorganizował 
spotkanie przedstawicieli pism i publicystów, na którym oświadczył, że TRS 
zwolniona z bagażu ludzi o orientacji lewicowej będzie nawet lepiej dzia-
łać. Razem z paru innymi członkami Rady udał się do koszar legionowych, 
gdzie w rozmowach wzywał żołnierzy do składania przysięgi. Działania te 
nie przyniosły efektów. W wyznaczonych terminach 9 i 11 lipca większość 
legionistów nie złożyła przysięgi, uczyniła to tylko II Brygada, która nie była 
związana z osobą brygadiera Piłsudskiego. Władze niemieckie internowały 
tych legionistów, którzy nie złożyli przysięgi.

Ujawniła się zupełna klęska aktywizmu prawicowego na polu kwestii 
wojskowej. TRS zebrała się 15 VII 1917 i przyjęła oświadczenie, że przy-
czyną niepowodzenia było to, że dowódcze miejsce w Polskiej Sile Zbrojnej 
zajmował oficer nie będący Polakiem oraz, że Legiony jako formacja ochot-
nicza nie powinny były być wzywane do przysięgi, stąd też bezzasadne jest 
pociąganie legionistów do odpowiedzialności za jej niezłożenie. Równocześ-
nie członkowie TRS w mieszkaniu Ludwika Górskiego prowadzili rozmowy 
z przedstawicielami Ligi Państwowości Polskiej i Międzypartyjnego Koła 
Politycznego, które skłaniały ich do zajęcia wobec Niemiec jakby stanowiska 
neutralnego. Na posiedzeniu z 15 lipca na wniosek Rostworowskiego zosta-
ła przyjęta uchwała mówiąca, że TRS wypełnia zastępczo funkcje rządowe 
polskie i dlatego wezwała wojsko do złożenia przysięgi. Przez fakt złożenia 
przysięgi stała się ona dla wojska najwyższą władzą polską i od tego cza-
su bez jej zgody wojsko nie może być użyte na froncie. Legiony zostaną 
wykorzystane jako kadry wojska polskiego. TRS wzywa społeczeństwo pol-
skie poza granicami kraju, by tam tworzone oddziały polskie nie miały cha-
rakteru politycznego i nie były użyte w wojnie obecnej. Tymczasowa Rada 
Stanu przystąpi niezwłocznie do organizowania władz państwowych w myśl 
projektu ustalonego 3 lipca rb. Tekst ten szedł wyraźnie po linii propozycji 
Rostworowskiego i był krytykowany przez komisarzy władz okupacyjnych, 
funkcjonujących przy Radzie. W wydanej również uchwale do społeczeństwa 
polskiego TRS stwierdzała, że nie chce obecnie rzucić w wir walki szczupłego 
zawiązku własnego wojska, co mogło właśnie oznaczać, że wobec działań 
wojennych zamierza zająć stanowisko neutralne. Równocześnie powołano 
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specjalną komisję złożoną z członków RGO i TRS w celu roztoczenia opieki 
nad internowanymi legionistami. Rada Stanu do funduszu wyżywieniowe-
go internowanych w Szczypiornie 3100 żołnierzy dopłacała po 1500 marek 
dziennie. Do komisji tej wszedł również Rostworowski.

Trzecim wreszcie nurtem jego działalności w Tymczasowej Radzie Stanu 
były prace w ramach podkomisji sejmowej, której przewodnictwo objął ks. 
Zdzisław Lubomirski. Łącznie cała Komisja Sejmowo-Konstytucyjna w okre-
sie od 1 II do 3 VII 1917 odbyła 86 posiedzeń komisji, podkomisji i komitetów 
redakcyjnych. Wynikiem tych prac było przygotowanie projektu konstytucji 
opartego na tezach prof. Józefa Buzka i prof. Zygmunta Cybichowskiego. 
Ponadto przygotowano inne dokumenty. A więc Projekt Organizacji Rządu 
Polskiego, opracowany przez Komisję wybraną na posiedzeniu plenarnym 
w dniu 5 V 1917 zatytułowany �Zasady organizacji Tymczasowych Urzą-
dzeń Państwowych w Królestwie Polskim�. Art. 1 tego projektu mówił, że do 
czasu ustalenia przez Sejm Królestwa Polskiego formy rządu oraz do chwili 
objęcia Władzy Najwyższej przez Naczelnika Państwa, władzę prawodawczą 
i wykonawczą sprawować będą następujące naczelne organy państwowe: a) 
Regencja, b) Rada Stanu, c) Rada Ministrów. Projekt ten zakładał wprowa-
dzenie jedynowładczego systemu prezydenckiego i odwoływał się niejako 
do tradycji myśli monarchiczno-konstytucyjnej. Art. 2 mówił: �Regencja 
będzie posiadać pełną władzę zwierzchnią, przysługującą powszechnie Na-
czelnikom państw niepodległych�. Projekt ten ze swą koncepcją naczelnika 
państwa miał wielki wpływ na ukształtowanie się władz polskich po listo-
padzie 1918. Natomiast później, kiedy władze okupacyjne dnia 8 VI 1917 
odpowiedziały na memoriał TRS, przystąpiono do opracowania jeszcze jed-
nego dokumentu o nazwie: �Tymczasowa Organizacja Polskich Naczelnych 
Władz Państwowych�. Przygotowała go komisja specjalna, która pracowała 
od 19 do 29 VI 1917. Główną myślą tego projektu było wyeksponowanie roli 
Rady Stanu oraz Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Te ustalenia, 
które odpowiadały władzom okupantów, weszły w życie po powołaniu Rady 
Regencyjnej. Rostworowski z ustaleniami Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej 
zapoznawał się na jej plenarnych posiedzeniach. Sam był członkiem pod-
komisji sejmowej, która kierowana przez ks. Lubomirskiego, nie mogła się 
poszczycić większym dorobkiem.

Rostworowski w pierwszym półroczu 1917 prowadził też działalność po-
lityczną poza Tymczasową Radą. W dniach 16 i 17 III Michał Łempicki, dy-
rektor Departamentu Spraw Wewnętrznych TRS, zorganizował w Warszawie 
krajowy Zjazd Polityczny TRS. Podczas niego wygłoszono osiem referatów 
dotyczących kształtowania się podmiotowości państwa polskiego. Pierwszy, 
wygłoszony został przez Wojciecha Rostworowskiego, na temat �Ogólnej sy-
tuacji politycznej�, Józef Piłsudski omówił �Sprawę armii narodowej�, �Pro-
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gram w dziedzinie skarbowości polskiej� przedstawił Stanisław Dzierzbicki, 
a płk Władysław Sikorski wygłosił referat �Werbunek ochotniczy i rekrutacja 
ze stanowiska polskiego i stanowiska międzynarodowego�. Zaprezentowane 
też były inne opracowania. Myśl Rostworowskiego wyrażona w jego refera-
cie była taka, że akt 5 listopada związał nas wspólnym interesem z państwa-
mi centralnymi. Niemniej Rada pragnie prowadzić politykę ogólnonarodową, 
bowiem w jej mniemaniu budowa państwa polskiego nawet tym częściom ziem 
polskich, których połączenie nie jest przewidywane, może wyjść na korzyść. 
Wojsko polskie ma powstać nie dla celów polityki neutralnej, ale do walki 
w służbie polskiej idei państwowej, a zatem nie wykluczał on użycia go na 
froncie przeciw Rosji. Zjazd ten przyjął szereg rezolucji: o Legionach jako 
kadrze wojska polskiego, o werbunku ochotniczym, o podporządkowaniu ar-
mii polskiej władzom polskim, o całkowitym podporządkowaniu skarbowo-
ści Państwa Polskiego Tymczasowej Radzie Stanu, o stworzeniu jednolitej 
administracji kraju w oparciu o komisarzy TRS, o połączeniu Korony z Li-
twą, o stworzeniu warunków dla życia parlamentarnego i o złożeniu wyrazów 
czci Józefowi Piłsudskiemu jako ideowemu i czynnemu twórcy polskiej siły 
zbrojnej. W tym czasie rezolucje te miały głównie charakter postulatywny.

Dyrektor Departamentu Spraw Politycznych udzielał w imieniu Rady 
wywiadów prasowych. Omawiał w nich stanowisko TRS wobec innych sił 
politycznych oraz akcentował różne ważne dla życia politycznego sprawy. 
Bogaty w treści był jego wywiad udzielony 6 III 1917 dla �Ilustrowanego 
Kuriera Warszawskiego�, jeszcze przed kryzysem, jaki zapanował w Radzie. 
Dyrektor DSP dodatnio ocenił stosunek środowisk politycznych w Galicji do 
przedsięwzięć podejmowanych przez TRS. Stwierdził również, że większość 
uświadomionych elementów polskich w Rosji przyjmuje nasz program poli-
tyczny za swój. Mówiąc o Królestwie nadmienił, że tu walczą pomiędzy sobą 
dwa kierunki polityczne. Tymczasem my, mówił o TRS: Opierając się o dwa 
centralne mocarstwa i zachowując wobec nich lojalny stosunek, pragniemy 
budować silne, zdolne do wszechstronnego rozwoju państwo. Przeciwstawiał 
się polityce balansowania pomiędzy sprzecznymi orientacjami. Zapowiedział, 
że TRS tworzyć będzie armię polską, skoro tylko przeszkody od niej nieza-
leżne będą usunięte. Wreszcie mówiąc o sejmie, zauważył, że społeczeństwo 
chciałoby mieć nie tylko symbol władzy, ale i samą władzę. Niemniej wyło-
nienie sejmu wymaga przygotowania i rokowań z rządami okupacyjnymi. 
Rada Stanu jednak uczyni wszystko dla uzyskania egzekutywy w poszczegól-
nych gałęziach administracji, stając się zalążkiem rządu.

Regulamin Rady zakładał, że członkowie TRS, będąc powołani do służ-
by wobec Korony Polskiej, nie będą na jej forum prezentowali poglądów 
stronnictw politycznych, ani uprawiali propagandy partyjnej. W tym też cza-
sie Rostworowski wycofał się z działalności w Stronnictwie Narodowym.
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W lipcu i sierpniu 1917 nadal odbywały się posiedzenia TRS w zawę-
żonym gronie osób, niekiedy tylko dwunastu członków. Z datą 15 lipca TRS 
wystosowało pismo podpisane przez Pomorskiego-Mikułowskiego i Rostwo-
rowskiego do gen. Beselera z wnioskiem o jak najszybsze zwolnienie inter-
nowanych legionistów, bo tylko ten akt � jak pisano � mógłby uspokoić opinię 
publiczną, obecnie niechętnie wobec państw centralnych usposobioną. 4 VIII 
TRS skierowała odezwę do gen. gub. Beselera, krytykującą jego działania re-
presyjne wobec działaczy POW, organizacji, jaka jeszcze niedawno miała być 
wykorzystana do walki z Rosją. Odezwę podpisali Niemojowski i Rostwo-
rowski. Na posiedzeniu z 10 VIII 1917 TRS uchwaliła tymczasową ustawę 
o szkołach elementarnych Królestwa Polskiego i podjęła decyzję pozytywną 
co do zapowiedzianego przez rządy okupacyjne przejścia pod zwierzchni-
ctwo władz polskich szkolnictwa i sądownictwa.

Tymczasem 25 VIII 1917 gen. Beseler niespodziewanie wydał rozkaz 
odtransportowania wszystkich pozostałych pułków legionowych na teren 
okupacji austriackiej. Była to decyzja nieuzgodniona z TRS, co więcej kom-
promitująca ją, skoro Rada niedawno ogłosiła się siłą zwierzchnią wojska 
polskiego. Pozostali członkowie TRS postanowili podać się do dymisji, 
a konkretnie złożyć swoje mandaty w ręce Rady Regencyjnej, jaka miała 
powstać w świetle przyjętego już projektu ustawy �O zasadach organizacji 
Tymczasowych Urządzeń Państwowych w Królestwie Polskim�. Decyzja ta 
zapadła na 32 posiedzeniu TRS już 25 sierpnia. Wtedy też pod przewodni-
ctwem wicemarszałka Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego została wybrana 
Komisja Przejściowa, która miała zarządzać instytucjami polskimi, szczegól-
nie czuwać nad procesem przejmowania od władz okupacyjnych szkolnictwa 
i sądownictwa. Dnia 30 VIII 1917 odbyło się ostatnie 33 posiedzenie Tym-
czasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, na którym szczegółowo określo-
no kompetencje Komisji Przejściowej. 

Rostworowski nie był do niej wybrany i na posiedzeniu tym nie był obec-
ny, niemniej pozostał nadal dyrektorem Departamentu Spraw Politycznych, 
a stanowisko swe miał złożyć dopiero Radzie Regencyjnej. Budżet Departa-
mentu w tym okresie wynosił 150 000 marek. Już jako mąż zaufania Komisji 
Przejściowej ponownie przebywał w Sztokholmie, do którego przybył jadąc 
via Berlin. Tam 30 i 31 sierpnia 1917 w Dagbladzie odbyły się spotkania 
z eminentnymi działaczami polskimi z Rosji, wśród których byli Aleksander 
Lednicki, prezes powołanej przez rząd Kiereńskiego Komisji Likwidacyjnej 
do Spraw Królestwa Polskiego, prof. Jerzy Fedorowicz, Stanisław ks. Lubo-
mirski, poseł Aleksander Meysztowicz, Alfred hr. Tyszkiewicz, poseł Ignacy 
Szebeko, dr Stanisław Wędkiewicz, Józef Ziabicki i J. Meysner. Komisja Li-
kwidacyjna skupiała wówczas działania wszystkich organizacji społecznych 
i politycznych z terenu Rosji, z wyłączeniem endeckiego Komitetu Narodo-
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wego Polskiego. Dyrektor DPS swoich rozmówców utwierdzał w przekona-
niu, iż w kraju dokonuje się nadal proces odbudowy państwowości polskiej, 
a mówienie o germanofilstwie czynnych przy tych pracach Polaków jest ra-
żącą przesadą. Polemizował z częścią uchwał kolejnego Kongresu polskich 
demokratów w Moskwie, który stał na stanowisku podległości Rosji wobec 
koalicji. Podczas spotkań sztokholmskich ustalono formy współpracy pomię-
dzy Komisją Likwidacyjną a władzami polskimi w kraju. Chodziło o to, aby 
ułatwiać powrót Polakom, którzy otrzymali od rządu rosyjskiego zezwolenie 
na opuszczenie Rosji, umożliwić korespondencję między jeńcami Polakami 
a ich rodzinami przebywającymi w Rosji, zająć się losem Rosjan pozostałych 
pod okupacją niemiecko-austriacką. Z kolei dyrektor DSP nalegał, by Ko-
misja Likwidacyjna zajęła się w pierwszym rzędzie ratowaniem wywiezio-
nych z Polski archiwów, bibliotek i zbiorów oraz wypłatą sum, jakie w obu 
okupacjach na terenie Królestwa są należne rodzinom tych, którzy zostali 
powołani do wojska rosyjskiego. Rostworowski postulował też, aby dla po-
wracających z Rosji zostało otwarte przejście graniczne koło Pińska, bowiem 
podróż okrężną drogą przez Szwecję jest kosztowna i długotrwała. 

Ów pobyt Rostworowskiego w Sztokholmie, zwany potem wrześnio-
wym, miał też inne poważne reperkusje natury politycznej. Jak podawał Ję-
drzej Giertych, Rostworowski podczas prywatnego spotkania przekazał Led-
nickiemu wiadomość, że Niemcy są skłonne zawrzeć z Rosją pokój na bardzo 
korzystnych warunkach, uznając granicę Rosji z 1914, a nawet biorąc pod 
uwagę odstąpienie Galicji Wschodniej. Królestwo Polskie miałoby powstać 
na terenie Królestwa Kongresowego i Galicji. 

Treść tych rozmów ujawniła endecka �Gazeta Warszawska� z maja 1920, 
która dotarła do listu rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Michaila Iwa-
nowicza Tereszczenki przesłanego Ignacemu Szebece, będącemu wówczas 
delegatem Komitetu Narodowego Polskiego w Londynie..Otóż Tereszczen-
ko przedstawiał treść rozmów, jakie prowadził Lednicki z premierem Kie-
reńskim i z nim po swoim powrocie ze Sztokholmu. O hr. Rostworowskim 
Lednicki mówił, że według jego pojęcia przybył on nie tylko za pozwoleniem 
rządu niemieckiego, lecz w charakterze jego pełnomocnika. Rostworowski 
informował Lednickiego, że Niemcy są zdecydowane na zawarcie pokoju 
z Rosją i mogą wyrazić zgodę na przywrócenie dawnych (do r. 1914) gra-
nic, przyłączenie części Galicji Wschodniej, układ odpowiadający interesom 
Rosji w sprawie cieśnin, autonomiczność w sprawie umów handlowych. Za-
równo Kiereński jak Tereszczenko postanowili wiadomości te zataić przed 
innymi członkami rządu, jako takie, które mogłyby na nich wpłynąć rozkła-
dowo. Rostworowski z datą 13 V 1920 wystosował list do redaktora �Gazety 
Warszawskiej�, w którym w zasadzie nie przeczył temu, że uznał za stosowne 
przekazać Lednickiemu swą opinię, że Niemcy będą dążyć do pokoju z Rosją. 
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W liście tym pisał: Nie mogło być tajnym, że Niemcy po złamaniu ofensywy 
Kiereńskiego, będą robiły wszelkie wysiłki, by dojść z Rosją do porozumienia, 
zawrzeć z nią pokój na jakich da się warunkach i dzięki temu uzyskać wolne 
ręce na Zachodzie. W liście tym jednak Rostworowski nie precyzował tego, 
co według jego przekazu Niemcy ofiarowywali Rosji. Ograniczył się tylko 
do stwierdzenia, że Niemcy mogliby zrezygnować z Kurlandii. W tym sensie 
wspomniany list jest unikiem. Rostworowskiemu wówczas w 1917 chodzi-
ło o to, że dla niego zawarcie pokoju między Niemcami a Rosją stanowiło 
śmiertelne niebezpieczeństwo dla interesów polskich, których pomyślność 
kreował konflikt między tymi państwami. Uważał, że skoro Lednicki w Rosji 
ma dostęp do dyplomatów Francji i Anglii, to może ich poinformować o za-
miarach Niemiec i wywołać kontrakcję dyplomacji tych państw. Tymczasem 
Lednicki uważał, że powstanie małej Polski na ziemiach Królestwa i części 
Galicji jest maksymalnym osiągnięciem oczekiwań polskich oraz sprawdzia-
nem jego przewidywań. Dlatego po rozmowie z Rostworowskim nie poin-
formował dyplomatów koalicji, lecz przywódców rosyjskich, tak jakby ich 
namawiał do zawarcia proponowanego rozejmu. Tym samym Rostworowski, 
wbrew swym zamiarom, spowodował akcję Lednickiego, która dla interesów 
polskich mogła być bardzo niebezpieczna. Na szczęście Kiereński i Teresz-
czenko nie chcieli zdradzić Ententy i jako ludzie honoru nie zamierzali za-
wrzeć separatystycznego pokoju z Niemcami. Natomiast Niemcy rozpoznali 
stanowisko przywódców rządu rosyjskiego i postanowili wywołać w Rosji 
przewrót polityczny. Skierowali do Petersburga Lenina, który doprowadził 
do obalenia rządu rosyjskiego. Kiereński mógł informację Rostworowskiego 
wykorzystać, ale tak się nie stało i historia potoczyła się innymi torami, bo-
wiem doszło do rewolucji bolszewickiej, której mogłoby nie być. 

Ten drugi pobyt w Sztokholmie miał dla Rostworowskiego ważne zna-
czenie wobec jego życia osobistego. Do stolicy Szwecji z Petersburga przez 
Finlandię dotarła jego żona z panią Clinton i z dziećmi, która od powrotu do 
kraju odcięta była linią frontu. Tak więc Wojcio ze Sztokholmu, w którym 
przebywał dość długo ze względu na trudności paszportowe żony, powrócił 
do kraju w towarzystwie swoich najbliższych.

Po przybyciu do kraju hr. Rostworowski 29 IX 1917 udzielił wywiadu 
�Kurierowi Polskiemu�. Mówił przede wszystkim o Rosji, że znalazła się 
w sytuacji krytycznej. Armia rosyjska jest w stanie rozkładu, a o odrestauro-
waniu życia gospodarczego kraju nie ma mowy podczas toczącej się wojny. 
� Głód w centrach przemysłowych jest przerażający, a cierpliwość ludności 
miejskiej jest zdumiewająca � mówił. Wśród Polaków dominującą pozycję 
zajmuje Aleksander Lednicki, stojący na stanowisku całkowitego oderwania 
się Królestwa Polskiego od Rosji, dlatego on sam nie przyjął w rządzie ro-
syjskim proponowanego mu stanowiska ministra ds. Polaków. Dąży on do 
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przeprowadzenia anulacji dekretów z 1911 oddzielających Chełmszczyznę 
od Królestwa. Dla Rosji niezbędne jest zawarcie pokoju, a dla Polski ważne 
to, aby pokój został zawarty z grupą rządzącą wolną od światopoglądu impe-
rialistycznego oraz uznającą naszą niepodległość.

W oczekiwaniu na dekret powołujący Radą Regencyjną snuto różne roz-
ważania na temat obsady przyszłych stanowisk. Już 22 VIII 1917 działacze 
Zjednoczenia Ludowego złożyli wizytę arcybiskupowi Aleksandrowi Kakow-
skiemu, wzywając go, by jako prymas Królestwa Polskiego ogłosił bezkróle-
wie, objął rządy pod mianem Rady Regencyjnej i doprowadził do powołania 
sejmu ogólnonarodowego. Skoro jednak do Rady Regencyjnej mają wejść do-
datkowe osoby, to oni proponują mężów niezależnych od sfer plutokratycznych 
w osobach Józefa Ostrowskiego z Maluszyna i Wojciecha hr. Rostworowskie-
go. Zjednoczenie Ludowe była to partia, w której prezesem był Jan Sadlak, 
a potem ks. Wacław Bliziński z Liskowa. Starało się ono być przeciwwagą 
na wsi lewicującego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trzeba przypomnieć, 
że Rostworowski we wszystkich pełnionych funkcjach zawsze występował 
z tytułem hrabiowskim. W odbiorze społecznym przyjmowany był jako ary-
stokrata. Z kolei Aleksander ks. Drucki-Lubecki oraz Stronnictwo Narodowe 
wyrażali opinię, że Wojciech Rostworowski w nowym rządzie powinien ob-
jąć stanowisko ministra ds. zagranicznych, niezależnie od tego czy będzie to 
urząd samodzielny, czy tylko istniejący przy prezesie rady ministrów. 

W obliczu mogącej zakończyć się wojny rządy okupacyjne nie chciały 
pozostawić próżni politycznej w sprawie polskiej. Tak więc 12 IX 1917 został 
wydany patent generał-gubernatorów austriackiego i niemieckiego o powoła-
niu Rady Regencyjnej. Patent ten stwierdzał zarazem, że władza państwowa 
polska nie będzie miała prawa do międzynarodowej reprezentacji Królestwa 
Polskiego i zawierania umów międzynarodowych do czasu ustania okupa-
cji. Dyrektor DSP niezrażony tym ograniczeniem w wywiadzie dla �Kuriera 
Polskiego� postanowił przedstawić społeczeństwu znaczenie dla sprawy pol-
skiej, jakie ma sam fakt powołania Rady Regencyjnej. Mówił o tym, że staje 
się dla zagranicy widoczne, iż najpoważniejsze czynniki w kraju przystąpiły 
do budowy państwa polskiego, że Polska powoli wchodzi do grona państw 
europejskich. � Jest nie do pomyślenia � konkludował Rostworowski, � aby 
Polacy za granicą, bez względu na swoje przekonania polityczne, mogli zwal-
czać Radę Regencyjną, w której biorą udział najpierwsi mężowie w kraju, 
przeciwnie, należy się spodziewać, iż olbrzymia większość wyrazi swój po-
słuch Radzie Regencyjnej i tą drogą polityka polska poza krajem stopniowo 
da się ujednostajnić. -.

Pod przewodnictwem Lednickiego 31 X 1917 odbyły się w Moskwie ob-
rady zjazdu polskich organizacji demokratycznych w Rosji, na które przybyło 
608 delegatów. Wśród wielkiego entuzjazmu przyjęto jednogłośnie rezolucję, 
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w której wyrażono Radzie Regencyjnej w Warszawie hołd i posłuszeństwo 
(�) W rezolucji podkreślono, ze Polacy w Rosji nie mogą uprawiać odręb-
nej polityki, lecz poddawać się wskazówkom kraju ojczystego i muszą współ-
działać w odbudowie państwa polskiego. Treść tych uchwał była pokłosiem 
obu misji dyplomatycznych Rostworowskiego w Sztokholmie. W dniu 1 XII 
1917 wraz z ukonstytuowaniem się rządu Rady Regencyjnej pod prezesu-
rą Jana Kucharzewskiego Departament Spraw Politycznych stał się agendą 
premiera. W funkcjach rządu od razu na plan pierwszy wysunęły się sprawy 
zagraniczne. 22 XII 1918 w Brześciu Litewskim rozpoczęły się rokowania 
pokojowe pomiędzy Niemcami i Austro-Węgrami a Rosją bolszewicką. Do 
rozmów tych 1 I 1918 dołączała delegacja Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Kucharzewski przewidywał, że podczas tych rokowań może zostać ustalo-
na wschodnia granica Królestwa. Podjął więc od razu starania, by mieć za-
pewnioną w Brześciu własną reprezentację. Maria Lubomirska, żona regenta 
księcia Zdzisława w swych wspomnieniach zapisała: Rada Regencyjna do-
maga się naszego udziału w pertraktacjach pokojowych, wysłano wielosłow-
ne depesze do Wiednia i do Berlina, lecz wynik wątpliwy, skoro nie jesteśmy 
stroną wojującą. Ale nasze wołanie jest objawem dodatnim. Myśl wyszła nie 
od Rady Regencyjnej, lecz od Rostworowskiego z departamentu spraw we-
wnętrznych (�wewnętrznych� � podała błędnie). 

Już 22 XII premier Kucharzewski i dyrektor Rostworowski udali się do 
Berlina, by domagać się uczestnictwa polskiego w Brześciu. W dniu następ-
nym Rostworowski udzielił wywiadu dla �Berliner Tageblatt�, w którym 
oświadczył, że rozwiązanie sprawy polskiej widzi w formie unii personal-
nej z Austro-Węgrami bądź w formie samodzielności Królestwa Polskiego, 
w którym władze pełniłby austriacki arcyksiążę. Granice wschodnie Kró-
lestwa � jak twierdził � winny się pokryć z linią okopów, dzielących obie 
walczące dotąd strony. Wyraził też przekonanie, że przedstawicielstwo pol-
skie do rokowań z Rosją zostanie dopuszczone. Rozmowy Kucharzewskiego 
i Rostworowskiego, prowadzone od 21 do 24 XII w Berlinie, m.in. z sekre-
tarzem stanu Rzeszy Richardem Kühlmannem i po świętach od 29 XII do 2 
I w Wiedniu, miały zarazem na celu przygotowanie wizyty regentów, jaka 
miała się odbyć u obu dworów cesarskich. W rozmowach podejmowana była 
też sprawa zwolnienia jeńców narodowości polskiej, w tym także internowa-
nych legionistów. 

Ustalenie programu wizyt trzech regentów, mimo licznych trudności, do-
szło do skutku. Regenci udali się do Berlina i Wiednia w dniach od 6 do 14 
I 1918. Rostworowski już nie uczestniczył w ich podróży, natomiast w War-
szawie w sprawie udziału polskiej delegacji w rokowaniach brzeskich pro-
wadził liczne rozmowy z przedstawicielami obu rządów państw centralnych. 
Cały Departament przygotowywał materiały, jakie polskiej delegacji mogły 
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być przydatne. Rostworowski przygotowywał też dokumenty, które, jak są-
dził, jeszcze przed podpisaniem traktatu brzeskiego mogą posłużyć do prze-
prowadzenia specjalnych rozmów pomiędzy rządem polskim a rządem cesa-
rza Karola I � chodziło o wcielenie rozwiązania proaustriackiego, którego był 
zwolennikiem. DSP już wcześniej opracował projekt unii Polski z Monarchią 
Habsburską. W tych dniach, 9 stycznia w Warszawie, odbył się zjazd poli-
tyczny ziemian, przynajmniej tak go nazwała prasa. Jednym z oświadczeń 
zjazdu było to, że widzi on w Najdostojniejszej Radzie Regencyjnej polską 
władzę zwierzchnią i przedstawicielkę Korony Polskiej, której należy się 
posłuszeństwo. Na zjazd przybył również dyrektor hr. Rostworowski, który 
przedstawił zakres swych działań politycznych oraz dziękował ziemianom za 
to, że wkroczyli oni na drogę polityki aktywistycznej. Parę dni później oka-
zało się, że wizyty regentów w Berlinie i Wiedniu nie przyniosły pożądanego 
skutku, gdyż rządy państw centralnych, mające własne plany co do podziału 
ziem polskich, tłumaczyły się, że o niedopuszczeniu do Brześcia delegacji 
polskiej decydują względy natury międzynarodowej. Królestwo Polskie do 
czasu podpisania pokoju brzeskiego w świetle prawa międzynarodowego 
podlega władzy rosyjskiej.

Już od początku 1918 funkcje Departamentu Spraw Politycznych uległy 
znacznemu rozszerzeniu. Rostworowski z Komisją Wykonawczą Naczelne-
go Komitetu Narodowego z Krakowa zawarł umowę, że od 1I 1918 wszyst-
kie biura informacyjne Komitetu przejdą pod zwierzchnictwo Departamen-
tu Spraw Politycznych. Biura te znajdowały się w stolicach państw osi oraz 
państw neutralnych: w Bernie, Sztokholmie, Hadze, Konstantynopolu, Sofii, 
Budapeszcie, Berlinie i Wiedniu. Z dniem 23 I 1918 na mocy rozporządze-
nia Prezydenta Rady Ministrów nr 149/18 Departament Spraw Politycznych 
został przemianowany na Departament Stanu, mający wypełniać jedynie 
zadania w zakresie polityki zagranicznej. Jego struktura była taka, że miał 
mieć prezydium i dwie sekcje. Ogólną, której kompetencje były takie jak po-
przednio, ale obejmowała ona także dawne wydziały narodowościowy i eko-
nomiczno-handlowy oraz zagraniczną, do której wchodziły dwa wydziały: 
dyplomatyczny i prasowy. Natomiast dawny wydział prasowo-informacyjny 
został przeniesiony do Biura Prezydialnego Rady Ministrów. Data tej reorga-
nizacji była okrągłą rocznicą sprawowania przez Rostworowskiego funkcji 
kierowniczych w resorcie zagranicznym tworzących się władz polskich. Te-
raz przysługiwał mu tytuł sekretarza stanu.

W tej perspektywie należy wspomnieć o realizacji zadań bardziej dale-
kosiężnych. Otóż przy Szkole Nauk Społecznych i Handlowych pod dyrek-
cją prof. E. Reymana prowadzony był dla pięćdziesięciu pięciu osób kurs 
nauk dyplomatycznych i konsularnych, którym kierował delegat Departa-
mentu prof. Marceli Handelsman. Na utrzymanie kursów otrzymano kredyt 
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w wysokości 12.000 marek. Zorganizowano również trzynaście konferencji 
dyplomatyczno-historycznych, którymi kierowali prof. Bronisław Dembiń-
ski i Marceli Handelsman. W każdej brało udział po dwadzieścia pięć osób. 
W ramach sekcji ogólnej Departamentu Stanu, kierowanej przez Witolda 
Kamienieckiego, działał referat wydawniczy, który przygotowywał do dru-
ku zbór akt dyplomatycznych dotyczących sprawy polskiej z czasu wojny 
światowej. Funkcjonował też wydział narodowościowy, nastawiony głównie 
na problematykę litewsko-białoruską. Pozostawał on w kontakcie z Polskim 
Komitetem Wileńskim, któremu przekazano wytyczne na wypadek, gdyby na 
ziemiach okupowanych miał być przeprowadzony plebiscyt co do przynależ-
ności państwowej. Drugą grupą narodowościową objętą zainteresowaniem 
wydziału była społeczność żydowska. Opracowano nawet referat, dający 
wpierw obraz Łodzi, zatytułowany �Życie polityczne Żydów w miastach Kró-
lestwa Polskiego�. Uruchomiono archiwum, gromadzące wszelkiego rodzaju 
materiały ilustrujące polityczny aspekt kwestii żydowskiej. Kierownikiem re-
feratu był J. Wazercug. Z kolei wydział ekonomiczno-handlowy przygotował 
wiele źródłowych opracowań, jak np. �Znaczenie gospodarcze Litwy i Białej 
Rusi�, �Wydajność wschodnio i zachodnio galicyjskich zagłębi naftowych�, 
� O rozrachunku państwowym między Królestwem Polskim a Rosją� i inne, 
które mogły odegrać ważną rolę w pracach przyszłego kongresu pokojowe-
go. Sekcją B zagraniczną bezpośrednio kierował Wojciech Rostworowski. 
Jego rolą było utrzymywanie ścisłych kontaktów z przejętymi od Naczelnego 
Komitetu Narodowego placówkami informacyjnymi zagranicą i przygotowy-
wanie ich do pełnienia także funkcji konsularnych. Placówki te otrzymywały 
raport sytuacyjny, zawierający także wskazania dla ich działania. Same na-
tomiast do Departamentu Stanu nadsyłały comiesięczne sprawozdania obra-
zujące sytuację polityczną w ich rejonie, ze szczególnym uwzględnieniem 
informacji odnoszących się do spraw polskich. Wydział prasowy, który prze-
szedł do Biura Prezydialnego, przygotowywał przekłady z prasy niemieckiej, 
szwajcarskiej, żydowskiej, rosyjskiej oraz materiały z prasy polskiej wycho-
dzącej w Rosji. Wydawał �Komunikat Biura Prasowego�. Została też założo-
na biblioteka Departamentu Stanu, którą prowadził Tytus Komarnicki. 

Działalność obu sekcji wspierał radca prawny Szymon Rundstein, który 
oceniał noty i memoriały przygotowywane przez Departament, a także dekrety 
wydawane przez Radę Regencyjną. Departamentowi było podporządkowane 
Biuro Opieki nad Jeńcami, które do 1 VIII 1917 doprowadziło do zwolnienia 
lub urlopowania 1400 jeńców wojennych lub cywilnych. Szczególnie dużo 
zwolnień jeńców polskich uzyskano w Turcji oraz otrzymano przyrzeczenie, 
że jeńcy Polacy będą traktowani na równi z jeńcami muzułmanami. Ten bar-
dzo powierzchowny przegląd czynności Departamentu Spraw Politycznych, 
przemianowanego na Departament Stanu, daje także obraz dalekosiężności 
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horyzontów myślowych dyrektora Rostworowskiego, który ograniczony, po-
zbawiony podstawowych uprawnień, tworzył instytucję nie na dziś, ale dla 
służby dyplomatycznej Polski niepodległej. Przede wszystkim zaangażowa-
nie do bardzo różnych czynności wielu ludzi było dla nich szkołą polskiego 
myślenia państwowego. Dalej przygotowywanie kadr służby dyplomatycz-
nej, opracowanie materiałów dla przyszłego kongresu pokojowego, tworze-
nie struktur służby dyplomatycznej z jej centralą i zagranicznymi placówkami 
informacyjnymi oddało wprost nieocenione usługi pierwszym ministerstwom 
spraw zewnętrznych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego i następnym.

Z końcem stycznia 1918 Kucharzewski i Rostworowski już orientowali 
się, że rząd polski nie zostanie dopuszczony do rokowań brzeskich. Jeszcze 25 
XII 1917 C. K. minister pełnomocny Istvan d�Ugron, który był posłem austro-
węgierskim przy Regencji, powiadomił regenta Józefa Ostrowskiego, że mi-
nister spraw zagranicznych Austrii Ottokar Czernin porozumiał się z niemie-
ckim sekretarzem stanu Richardem Kühlmannem i obaj przewidują obecność 
delegacji polskiej z głosem doradczym w Brześciu. Na razie zaś obecność 
polskiej delegacji nie jest potrzebna, bo nie są omawiane sprawy terytorialne. 
O takim stanowisku dyplomatów państw centralnych informowała nawet prasa 
niemiecka. Tymczasem delegacja polska nadal nie była zapraszana do Brześ-
cia. Kucharzewski 17I 1918 wystąpił z nowym pismem do kanclerza Rzeszy 
Goeorga hr. Hertlinga i hr. Czernina, na co sekretarz stanu Kühlmann odpo-
wiedział z datą 20 stycznia, że mimo przychylności rządów niemieckiego i au-
striackiego do obecności delegacji polskiej dojść nie może, bowiem delegacja 
rosyjska oświadczyła, że nie uznaje ani samodzielności państwa polskiego, ani 
prawomocności jego rządu obecnego. W tej sytuacji rząd polski 30 I 1918 wy-
dał przygotowane przez Rostworowskiego oświadczenie, że wszelkie układy 
o losach Polski decydujące i prawa narodu polskiego przesadzające nie będą 
uznawane przez naród polski za prawnie go obowiązujące, skoro zapadną one 
z pominięciem reprezentacji państwa polskiego.- Oświadczenie to stwierdzało 
zarazem, że Królestwo Polskie winno integralnie wejść w skład niepodległego 
państwa polskiego. Zwracano się też do społeczeństw ziem wschodnich, pi-
sząc, że rząd polski opowiada się za unią na zasadach obustronnej zgody do-
browolnej i zupełnego równouprawnienia. Natomiast, gdyby na tych ziemiach 
miały być tworzone ustroje państwowe z dominującym elementem jakiejkol-
wiek narodowości, to domagano się plebiscytu w sprawie swobodnego wypo-
wiedzenia się co do połączenia się z państwem polskim. Wyrażano nadzieję 
na ułożenie dobrych stosunków pokojowych pomiędzy wolnymi narodami 
polskim, rosyjskim i ukraińskim. Jakkolwiek było to oświadczenie premiera 
Kucharzewskiego, ale jego treść skomponował dyrektor Departamentu Stanu, 
dając wyraz swej ówczesnej orientacji, że Polska może myśleć tylko o eks-
pansji ku wschodowi. Dawał tym samym pierwszy raz w oficjalnej enuncjacji 
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państwa polskiego wyraz koncepcji federalistycznej. Obawiając się decyzji 
rządów państw centralnych, odwoływał się do samostanowienia wolnych, są-
siadujących ze sobą narodów.

Tymczasem w Brześciu Litewskim stało się to, czego się obawiano. 9 II 
1918 został zawarty traktat pomiędzy Niemcami, Austro-Węgrami i Ukra-
ińską Republiką Ludową stwierdzający, że granica ukraińska przebiega po-
cząwszy od Tarnogrodu poprzez Biłgoraj, Szczebrzeszyn, Krasnystaw, Pucha-
czów, Radzyń, Międzyrzec, Sarnaki, Mielnik, Wysokie Litewskie, Kamieniec 
Litewski, Prużanę. W historiografii mówi się, że traktat brzeski odciął od 
Królestwa ziemię chełmską. Podany powyżej przebieg granicy pokazuje, 
że odcięta by była ziemia chełmska, ale także znaczna część Lubelszczy-
zny i Podlasia. Ustalenia traktatu wywołały szalone oburzenie społeczeństwa 
polskiego, nazywano go czwartym rozbiorem Polski. W Warszawie nastąpił 
gwałtowny kryzys polityczny. Cześć opinii polskiej domagała się ustąpienia 
Rady Regencyjnej. Gabinet Kucharzewskiego rozważał kwestię podania się 
do dymisji. Pochodzący z Lubelszczyzny i wywodzący się z kręgów ende-
ckich minister spraw wewnętrznych Jan Stecki proponował, aby do dymisji 
podał się tylko dyrektor Rostworowski jako ten, który niewątpliwie ponosi 
poważną odpowiedzialność za to, co się stało. Kucharzewski jednak nie przy-
jął propozycji Steckiego i cały skład rządu wraz z dyrektorem Rostworow-
skim 11 II 1918 podał się do dymisji. Rada Regencyjna 27 II 1918 przyjęła 
dymisję, a jako następcę Kucharzewskiego okresowo powołała Władysława 
Wróblewskiego, który został też zwierzchnikiem Departamentu Stanu.

Postanowienia traktatu brzeskiego były trzykrotnym ciosem dla orientacji 
politycznej Rostworowskiego. Po pierwsze, podważały realność przekonania, 
że w oparciu o mocarstwa centralne da się szybko odbudować państwowość 
polską, przynajmniej na nienaruszonych ziemiach Królestwa Polskiego. Po 
drugie, odsuwały w niepamięć myśl o unii personalnej z monarchią Habsbur-
ską bądź też o jakimś pokrewnym rozwiązaniu, bowiem po podpisaniu trak-
tatu opinia polska zwróciła się z nienawiścią wobec Austrii za jej pokrętną 
politykę. Po trzecie, nakazana granica z Ukrainą wyznaczała linię demarka-
cyjną dążeniom polityki wschodniej Rostworowskiego.

Życie polityczne jednak nie zna pojęcia próżni. Działało nadal Stron-
nictwo Narodowe, którego pracami kierował Marian Zbrowski. Już 7 IX 
1917 przyjęło ono uchwałę, w której oświadczało, że nie można zejść z dro-
gi budowy niepodległego państwa polskiego podczas wojny. Zbrowski stał 
się jednym ze współzałożycieli Związku Budowy Państwa Polskiego, który 
ukonstytuował się 23 II 1918 na zjeździe w Warszawie, na który przybyło 
ponad trzysta osób, przeważnie bezpartyjnych. Zbrowski został jego wice-
prezesem. Do Rady tego Związku weszli także Jan Kucharzewski i Wojciech 
Rostworowski. Związek Budowy Państwa Polskiego głosił program wskrze-
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szenia państwa polskiego na możliwie najszerszym terytorium oraz opowia-
dał się za powołaniem silnego rządu i armii podległej władzom polskim. Za-
mierzał realizować politykę rozszerzenia dominacji Królestwa Polskiego na 
ziemie wschodnie. Jego zadaniem była konsolidacja stronnictw Królestwa 
wokół programu aktywistycznego. Swoje założenia polityczne przedstawiał 
na łamach podległego sobie �Tygodnia Politycznego�. Związek swym zde-
cydowanym stanowiskiem podtrzymał egzystencję Rady Regencyjnej, która 
w orędziu z 13 II 1918 wyrzekła się oparcia w woli monarchów obu państw 
centralnych, a oświadczyła, że opierać się będzie na woli narodu. ZBPP do-
magał się jak najszybszego ustanowienia Rady Stanu, której prawo powstania 
zatwierdził już patent obu gubernatorów z 1 IX 1917 i od razu powołał komi-
sję wyborczą do owej Rady.

Tymczasem okazało się, że praktyczne skutki traktatu niemiecko-austria-
cko-ukraińskiego podpisanego w Brześciu Litewskim są znikome, bowiem 
w kilka dni po dacie zawarcia układu Kijów został zajęty przez bolszewików 
i Ukraińska Rada Narodowa straciła władzę. Niektórzy politycy, a szczególnie 
Adam Ronikier, zaczęli zabiegać w Berlinie o anulację traktatu brzeskiego. 
Zarysowały się więc nowe horyzonty polityczne. Dnia 12 III 1918 Rada Kie-
rowników Ministerstw powołała Rostworowskiego na członka delegacji rzą-
dowej udającej się pod przewodnictwem Eustachego Sapiehy do Mińska Li-
tewskiego, gdzie uczestniczyła w rokowaniach w sprawie organizacji powrotu 
do kraju uchodźców polskich z Rosji. Zagadnienia te były znane Rostworow-
skiemu, skoro niedawno jego żona też była takim uchodźcą. 14III 1918 Rada 
Regencyjna mianowała nowego prezydenta ministrów w osobie Jana Kantego 
Steczkowskiego, którego gabinet ukształtował się 4 IV 1918, wtedy także ks. 
Janusz Radziwiłł został mianowany dyrektorem Departamentu Stanu. Jeszcze 
4 lutego tego roku Rada Regencyjna wydała ustawę o Radzie Stanu Króle-
stwa Polskiego, określała ona też szczegółowo tryb i zasady wyborcze, tak że 
odrębna ustawa o ordynacji wyborczej była już zbędna. Według ustawy Rada 
Stanu miała się składać ze stu dziesięciu członków, w tym dwunastu wiryli-
stów i pięćdziesięciu pięciu członków pochodzących z wyborów dokonanych 
w sejmikach i radach narodowych oraz czterdziestu trzech mianowanych na 
wniosek Prezesa Ministrów przez Radę Regencyjną. Wybory odbyły się 9 IV 
1918, lecz w urzędach miejskich nie wybrano dostatecznej liczby kandyda-
tów. Wobec tego Rada Regencyjna mianowała czterdziestu siedmiu członków, 
wśród nich Wojciecha Rostworowskiego. Swoją nominację podpisaną przez 
regentów i premiera Steczkowskiego otrzymał on 26 IV 1918. 

W Radzie Stanu (dalej � RS) pod względem politycznym zarysowała się 
wyraźna polaryzacja stanowisk pomiędzy pasywistami, liczącymi na osta-
teczne zwycięstwo w toczącej się wojnie państw koalicji (ich reprezentantem 
było Międzypartyjne Koło Polityczne), a aktywistami dążącymi do budowy 
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państwa polskiego w oparciu o mocarstwa centralne. W wyborach przepro-
wadzonych w organizacjach samorządowych przeważali zwolennicy Koła 
Międzypartyjnego, natomiast wśród nominatów Rada Regencyjna uwzględ-
niła tylko sześciu kandydatów z Koła. W rezultacie w Radzie Stanu prze-
wagę uzyskali aktywiści. Zwolennicy MKP utworzyli Klub Międzypartyjny 
pod przewodnictwem Józefa Świeżyńskiego. Natomiast aktywiści zgrupo-
wani byli w trzech klubach. Klubie Konstytucyjno-Monarchicznym, mają-
cym oparcie w Związku Budowy Państwa Polskiego. Grupował on piętnastu 
członków, przewodniczył mu Wojciech Rostworowski. Klubie Demokracji 
Niezależnej, który grupował byłych członków Ligi Państwowości Polskiej; 
przewodniczył Gustaw Simon. Trzecim klubem był Klub Ludowy pod prze-
wodnictwem Henryka Wyrzykowskiego, grupujący członków Zjednoczenia 
Ludowego. Wymienione trzy kluby współpracowały ze sobą, tworząc Komi-
sję Porozumiewawczą Stronnictw. Aktywistycznych, której przewodnictwo 
powierzono Rostworowskiemu. Odgrywał on zatem pierwszoplanową rolę 
w nowo powołanej Radzie Stanu. Personalnie orientował się na osobę ks. 
Janusza Radziwiłła, dyrektora Departamentu Stanu, piastującego dawny jego 
urząd. Podczas pierwszego posiedzenia RS, które zostało wyznaczone na 
dzień 22 VI 1918, wybrano Prezydium złożone z siedmiu osób i Radę Głów-
ną liczącą dwadzieścia osób, do której weszli m.in. Józef Targowski i Marian 
Zbrowski, związani ze Stronnictwem Narodowym. 

Podczas drugiego, kolejnego posiedzenia z 26 VI, premier Steczkowski 
wygłosił exposé, w którym stwierdził, że nie została rozstrzygnięta ani sprawa 
wojskowa, ani też sprawa przekazania w ręce polskie administracji politycz-
nej i skarbowej. Niemniej można oczekiwać pozytywnych rozstrzygnięć ze 
strony rządów mocarstw centralnych, skoro dla pracy Rady Stanu przyjazne 
życzenia nadesłali kanclerz Rzeszy i minister spraw zagranicznych Austrii. 
W końcowej części przemówienia wskazał, że przed Radą stoi ogromny za-
kres pracy, bowiem rząd zamierza przedłożyć bardzo wiele projektów ustaw, 
które mają uregulować różne dziedziny życia gospodarczego i społecznego. 
Mimo, że exposé Steczkowskiego miało charakter ponadpartyjny i w swych 
treściach było dość ogólnikowe, to jednak zostało zaatakowane przez prze-
wodniczącego Klubu Międzypartyjnego Józefa Świeżyńskiego. Świeżyński 
zarzucił Prezydentowi Ministrów nadmierny optymizm i to bezpodstawny, 
skoro już wiadomo, że akt 5 listopada nie stał się punktem wyjścia polskiej 
twórczości państwowej. A stało się tak dlatego, że akt nie określił terytorium 
państwa, kontrybucje okupacyjne wyniszczają kraj, nie rozwiązana jest spra-
wa jeńców-Polaków, 70 000 robotników zostało wywiezionych na przymu-
sowe roboty. Z tych i innych względów mówca uważał, że nie czas jeszcze 
zajmować się sprawami ogólnopolitycznym, natomiast Rada Stanu powinna 
zająć się opracowaniem ordynacji wyborczej i torowaniem drogi do wyborów 
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do sejmu. Właśnie te ostatnie zalecenia były główną tezą pasywistów, którzy 
uważali, że Rada Stanu powinna zająć się jedynie przygotowaniem wyborów 
do sejmu, a nie włączać Polski w sojusze polityczne z Niemcami, skoro one 
mogą być pokonane w toku toczącej się wojny.

Inni uczestnicy tej debaty byli przeciwnego zdania. Zygmunt Łempicki 
nawoływał do tego, by sprawę wojska uczynić najważniejszą w obecnej chwi-
li, bo chodzi o zaakcentowanie sojuszniczej roli Królestwa wobec państw 
centralnych. Władysław Studnicki wskazywał, że Polska nie może być neu-
tralna, bo wówczas będzie podlegała ograniczeniom terytorialnym. A jest 
możliwość ekspansji terytorialnej Królestwa i wskazywał tu kierunek na Dy-
neburg. Rostworowski, zabierając głos w tej debacie, powiedział, że właśnie 
akt 5 listopada należy traktować jako punkt wyjścia dla naszej działalności 
politycznej. Dalej orzekł, że ogół społeczeństwa zwraca się dziś przeciw roz-
ważaniom przynoszącym autonomię, a oczekuje rozwiązania państwowego 
sprawy polskiej. Do budowy państwa przystępujemy z całym zapałem bez 
żadnych zastrzeżeń. � oświadczył. Zdanie to było głównym akcentem po-
lemiki ze stanowiskiem Klubu Międzypartyjnego. Dalej wskazał, że Klub 
Monarchiczno-Konstytucyjny będzie popierał starania rządu o zmianę aktu 
5 listopada, tak by był on bardziej konkretny. Należy dążyć do określenia 
terytorium w sposób, któryby wykluczał wszelkie aneksjonistyczne zamachy 
oraz przypomniał, że Państwo Polskie winno mieć zagwarantowany dostęp 
do morza i że muszą być rozstrzygnięta nasze interesy na wschodzie. Mó-
wiąc o polityce Niemiec, zauważył, że powinna ona zmierzać do zawarcie 
układów. Polska będzie je uznawać, jeśli otrzyma należne jej interesom go-
spodarczym i politycznym terytorium. W swym przemówieniu wskazywał 
na potrzebę reform zapewniających ewolucyjny rozwój naszego narodu, ale 
właśnie w tym aspekcie powołanie sejmu winno być poprzedzone wysiłkiem 
prawodawczym, by sejm nie działał w próżni. Czyli, że nie był rzecznikiem 
szybkiego zwołania sejmu. Na zakończenie stwierdził, że jesteśmy gotowi 
poprzeć rząd i współdziałać z nim w jego pracy administracyjnej i politycz-
nej. Przemówienie lidera klubu wydaje się ważkie, a mimo to radca Stanisław 
Dzierzbicki, przysłuchujący się mu, zapisał: Ze strony aktywistów przema-
wiał Wojciech hrabia Rostworowski dość słabo. Dlaczego, nie wiadomo.

W debacie tej uczestniczyli także radcy żydowscy, z których jedni mó-
wili o pewnej autonomii narodowej, drudzy o równouprawnieniu i tolerancji 
religijnej dla społeczności żydowskiej. W ogóle debata była bardzo bogata 
w różne wystąpienia, ale kulminacyjny jej moment nastąpił, gdy Klub Mię-
dzypartyjny wniósł pod uchwały deklarację, w której głosił: Zagadnienie na-
tury politycznej zawarte w oświadczeniu rządowym mogą być rozwiązane wy-
łącznie i jedynie przez Sejm będący wiernym wyrazem zbiorowej woli narodu. 
Rada Stanu wyraża gotowość przejęcia do prac ustawodawczych. Intencją 
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tej deklaracji było całkowite związanie swobody działań politycznych Rady 
Stanu i skierowanie jej wyłącznie do podjęcia prac nad ustawą o sejmie. Na-
turalnie, że kluby aktywistyczne przeciw temu zaprotestowały, lecz długo nie 
można było ustalić formuły innej deklaracji końcowej. Ostatecznie została 
przyjęta deklaracja proponowana przez grupę radnych pod przewodnictwem 
rektora Antoniego Kostaneckiego, która brzmiała: Rada Stanu, wysłuchawszy 
oświadczenia Rządu, przyjmuje je do wiadomości i przechodzi do porządku 
dziennego. A zatem przy przeciwstawnych stanowiskach głównych klubów 
mogła być przyjęta tylko taka deklaracja końcowa, która nie zawierała żadnej 
konkretnej treści. 

Rostworowski na kolejnych posiedzeniach został obrany członkiem Ko-
misji Sejmowej i Komisji Wojskowej. W obu wypadkach otrzymał wysoką 
ilość osiemdziesięciu dwóch głosów, a Świeżyński kandydujący do Komisji 
Wojskowej otrzymał osiemdziesiąt trzy głosy. Ta paralelność liczby głosów 
wskazywała na to, że ich kandydatury były uzgodnione na posadzeniu Komisji 
Głównej RS. W dyskusji nad składem Komisji Sejmowej ciekawy był wniosek 
Władysława Studnickiego, który proponował by w ogóle nie uchwalać ustawy 
zasadniczej, gdyż konstytucja powinna być oktrojowana, nadana przez króla. 
Rada Stanu rozpatrywała też projekty kilku ustaw, jak np. o płacy nauczycieli 
w szkołach elementarnych, o taksie dla komorników sądowych i innych.

Rząd zamierzał wnieść aż czterdzieści trzy takie projekty. Za czasów swe-
go funkcjonowania Rada zdołała uchwalić trzy ustawy ogłoszone przez Radę 
Regencyjną, dwie w różnych aspektach odnoszące się do ochrony praw loka-
torów i jedna o płacach nauczycieli szkół elementarnych. Natomiast specyfi-
ką obrad Rady Stanu było wnoszenie przez radców wniosków nagłych, które 
jeśli znalazły poparcie dwudziestu radców, były kierowane do realizacji przez 
rząd. Rostworowski udzielił swego poparcia dziewięciu zgłoszonym wnio-
skom, co świadczyło o jego osobistej aktywności. Wnioski te najczęściej do-
tyczyły spraw aktualnych, na przykład wypłat za rekwizycje wojskowe. Inne 
odnosiły się do spraw bardzo ważkich, jak wniosek Zbrowskiego o zwolnie-
nie 160 000 jeńców wojennych, czy Targowskiego o zniesienie ograniczeń 
narzuconych Kościołowi katolickiemu zarządzeniami władz rosyjskich, o za-
warcie konkordatu ze Stolicą Apostolską oraz obsadzenie dwóch wakujących 
stolic biskupich lubelskiej i janowskiej. Klub Ludowy wniósł wniosek, aby 
wybory do sejmu odbyły się w ciągu dwóch miesięcy, natomiast Świeżyński 
zgłosił propozycję odbycia wyborów za cztery miesiące. Przyjęto ten dalszy 
termin. Zdarzało się, że niektóre wnioski, jak np. o zwolnienie aresztowanego 
chłopa, Józefa Błyskosza z Dołhobrodów, wybranego członkiem Rady Stanu, 
były podpisywane razem przez Rostworowskiego i Świeżyńskiego. Podob-
nie wniosek oparty o petycję rolników z ziemi suwalskiej, którzy prosili, by 
znieść granicę wojskową odgradzająca ich od Królestwa, został podpisany 
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przez przywódców obu największych klubów radnych. Duże poparcie człon-
ków Rady, w tym również Rostworowskiego, zyskał wniosek Alfonsa Par-
czewskiego, domagający się przeciwstawienia się akcji władz niemieckich, 
prowadzącej do odwołania ze stanowiska administratora diecezji wileńskiej 
ks. Kazimierza Michalkiewicza, którego odwołanie pomnoży w znacznym 
stopniu trudności polityczne narodowej i religijnej natury. 26 lipca agencja 
WAT z Wiednia podała wiadomość: W dniu wczorajszym odbyła się wymia-
na not ratyfikacyjnych w sprawie niemiecko-ukraińskiego traktatu pokojo-
wego. W związku z tym Rostworowski 29 VII 1918 przedłożył uzasadnienie 
wniosku, który brzmiał:Rada Stanu wzywa Rząd, by podjął energiczne kro-
ki w celu obrony interesów Państwa Polskiego zagrożonych przez Traktat 
Brzeski. Wniosek ten od razu podpisało trzydziestu trzech członków Rady. 
Ostatnie przemówienie Wojciecha Rostworowskiego zostało wygłoszone 
na 13 posiedzeniu Rady, kiedy podjął on dyskusję z wnioskiem dr. filozofii 
Henryka Radziszewskiego, który proponował, aby komisję apelacyjną usy-
tuować przy rządzie. Wniosek uzasadniał tym, że nie należy tak ściśle brać 
pod uwagę spuścizny Tymczasowej Rady Stanu. Właśnie ten wątek w swoim 
przemówieniu podjął Rostworowski, który przypomniał, że TRS wysunęła 
Radę Regencyjną, a ta powołała Radę Stanu, więc ona stworzyła fundament 
dla obecnych obrad. Natomiast sam wniosek Radziszewskiego poparł, wska-
zując, że TRS miała pewne funkcje wykonawcze, których RS nie ma, więc 
przeniesienie komisji apelacyjnej do rządu jest słuszne.

Po 13 posiedzeniu Rady Stanu z dnia 31 VII 1918 marszałek Franciszek 
Puławski ogłosił miesięczna przerwę w jej pracach. Termin następnego posie-
dzenia wyznaczył na 3 IX 1918, lecz posiedzenie to już się nie odbyło. W mię-
dzyczasie nastąpiły decydujące wydarzenia na forum międzynarodowym. Ar-
mia niemiecka poniosła klęskę na froncie we Francji. Polityka aktywistyczna, 
szukająca oparcia w państwach centralnych, utraciła swą podstawę. Wobec 
występującego kryzysu gabinetowego Rada Regencyjna 5 IX 1918 odroczyła 
kolejną sesję Rady Stanu. 6 września podał się do dymisji rząd Jana Kantego 
Steczkowskiego, a dzień później Rada Regencyjna zapowiedziała powołanie 
nowego gabinetu. Formowanie tego gabinetu następowało z wielkimi opo-
rami. 7 X 1918 Rada Regencyjna wydała oświadczenie o rozwiązaniu Rady 
Stanu, a 23 X powołała rząd pod prezesurą Józefa Świeżyńskiego, główne-
go przeciwstawnego partnera Wojciecha Rostworowskiego na forum Rady 
Stanu. Rząd ten co prawda Rada Regencyjna odwoła już 4 XI 1918, nie-
mniej dalszy tok wypadków potwierdzał kres polityki aktywistycznej, której 
finałem było to, że Rada Regencyjna 14 XI 1918 całość władzy przekazała 
Józefowi Piłsudskiemu jako naczelnikowi państwa i sama ustąpiła. Jeszcze 
16 listopada Łuniewski wydał przyjęcie dla byłych członków Tymczasowej 
Rady Stanu, na które przybył Piłsudski. Rostworowski i inni. Obecni na tym 
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przyjęciu namawiali Piłsudskiego, by mianował się naczelnikiem państwa 
i zwierzchnikiem siły zbrojnej. Były to już sugestie, które odnosiły się do 
niepodległego Państwa Polskiego.

Skończyła się wojna światowa i skończył się także chyba najaktywniej-
szy pod względem politycznym okres życia Wojciecha Rostworowskiego, 
który od 1915 był czynny w tworzeniu władz państwa polskiego pod okupa-
cją niemiecką i austriacką. Był to okres wprost niebywałych awansów tego 
stosunkowo młodego człowieka, teraz przyszedł czas na powrót do swych 
dawnych zamiłowań literackich. Rostworowski napisał kolejny swój utwór 
poetycki pt. Maraton (1920), dedykowany żołnierzowi polskiemu. Jest to 
utwór metaforyczny. Pozornie jego treścią jest zagrożenie starożytnych Aten 
najazdem perskim. Ateny szukają sprzymierzeńców do swej obrony, lecz ani 
Korynt, ani Sparta nie są skłonne udzielić im pomocy. Przed obywatelami 
ateńskimi staje pytanie � walczyć czy się poddać. Poddanie się oznacza przy-
jęcie barbarzyńskiej niewoli. Utwór ten, napisany w czasach przełomowych 
ofensywy bolszewickiej na Warszawę, był pośrednią polemiką z pacyfistycz-
nym stanowiskiem narodowych demokratów.

W 1921 Wojciech sprzedał Winiary. W majątku tym nie chciała prze-
bywać jego żona Elżbieta. W Winiarach urodziła się zmarła już jej ukocha-
na córka Weronika. Powrót do Winiar przypominałby tą, która już odeszła. 
Rostworowscy przenieśli się do nowo nabytego majątku Płutowo, parafia 
Kościelec. pow. Chełmno. O nabyciu Płutowa znów zadecydował związki 
z rodziną żony. Kościelec był majątkiem jego szwagra Jana Plater-Zyberka. 
Ów nowy majątek leżał na bardzo dobrych ziemiach. Wojciech nabył go od 
Niemca ze szlacheckiej rodziny, Ludolfa von Alvensleben. Byłemu właści-
cielowi wyrażał współczucie, że musi opuścić swe dobra, które znalazły się 
na terenie Polski. Tymczasem młody Niemiec pozostał w Polsce i spełniał tu 
później polecenia władz hitlerowskich. Rostworowski, będąc na Pomorzu, 
nie zerwał dawnych kontaktów z Lubelszczyzną, był udziałowcem cukrowni 
w Milejowie. 

Od 1923 cała jego rodzina ze względu na koniczność nauki gimnazjalnej 
synów, często przebywała w Warszawie. Tam rok później zmarła Elżbieta. 
Zachowały się trzy teksty rękopiśmienne Wojciecha zwrócone do żony, za-
wierające wyznania bardzo osobiste. Dają one obraz tego, jak bardzo Woj-
ciech kochał Elę. Bolał nad tym, że został po jej śmierci sam. Miłosierdzia 
Bożego i opieki twojej zawsze wyglądający, Bez tego, Złotulka, zginę, bo nic 
własnymi siłami nie zdobędę, ani pociechy, ani woli, ani wiary. Ty mnie nie 
opuszczaj � pisał. Wracając do przeszłości, wyznawał: Ja ciebie kochałem 
duszą moją i ciałem moim, tkliwością myśli i zmysłów moich i tego uczu-
cia nic nie zmieniło odejście twoje. W 1925 Wojciech, by odzyskać nieco 
równowagę duchową, odbył podróż z Kattie i dziećmi do Biarritz i Lourdes. 
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Po powrocie zdecydował się sprzedać Płutowo i nabył Ostrowce pod So-
chaczewem. Dokonując tej transakcji, został przez pośredników oszukany, 
co znacznie zmniejszyło jego zasobność finansową. W Ostrowcach w 1926, 
zgodnie z wolą zmarłej pierwszej żony, poślubił Katarzynę Clinton. Ślub 
odbył się 3 II 1926 w Częstochowie, o czym małżonkowie post factum za-
wiadamiali krewnych i przyjaciół. Podczas tych uroczystości, otwierających 
czas nowego małżeństwa, nie zapomniał wcale o swej Eli, zmarłej pierwszej 
żonie. Mówił do niej, że teraz będzie powtarzał słowa przyrzeczenia małżeń-
skiego, które kiedyś jej składał. I dodawał: Ty tego, Złotulka maja, pragnęłaś 
i jakimiś dziwnym przeczuciem odejścia twego o tym mówiłaś. Ową zachętę 
Eli przenosił na czas obecny, pisząc: Im bardziej o tobie myślę, tym goręcej 
nas wszystkich tobie w opiekę oddaję, im żywiej czuję, że z nami i przy nas 
jesteś, tym więcej mam dla Katuszki uczucia i wdzięczności. I to jest to wiel-
kie uspokojenie, upewnienie moje, które chyba od ciebie wprost płynąć może 
i płynie. W tym czasie politycznie trudno mu było się angażować, nie tylko 
ze względów osobistych, ale także dlatego choćby, że pogardliwie nazywany 
był �beselerczykiem�. Atakowano go w prasie wydawanej przez Narodową 
Demokrację. Endecy nawet utrudniali mu przyjęcie do Klubu Myśliwskiego, 
niemniej jego członkiem został. Sporadycznie nawet uczestniczył w pewnych 
spotkaniach polityków, organizowanych przez Władysława Sikorskiego lub 
Józefa Piłsudskiego. W 1925 stanął na czele Polskiej Agencji Publicystycz-
nej Sp. z. o. o. (PAP), którą prowadził aż do wybuchu II wojny światowej. 
Spółkę tę założyli zamożni właściciele ziemscy o orientacji konserwatyw-

Bracia Antoni i Wojciech Rostworowscy w Ostrowcach
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nej: Jan Goetz-Okocimski, Franciszek hr. Potocki, Franciszek Pułaski, Józef 
Targowski, Zdzisław hr. Tarnowski i Józef Żychliński. Agencja obsługiwała 
pisma prawicowe, choć założeniem było, że obsługuje wszystkie periodyki 
krajowe, niezależnie od ich kierunku politycznego. PAP przesyłała codzien-
nie dwa biuletyny informacyjne, codziennie biuletyn artykułowy, od 1931 
tygodniowy biuletyn rolniczy, serwis specjalny kierowany do jednego tylko 
pisma w danym mieście, dostarczała także powieści w odcinkach. Od po-
łowy lat trzydziestych wydawała codziennie biuletyn w języku francuskim 
�Les Derniềres Nouvelles� dla placówek dyplomatycznych akredytowanych 
w Warszawie. Utrzymywała kontakty z firmą Dorland w Londynie i mogła 
zamieszczać reklamy w pismach wychodzących w Londynie, Berlinie, Pary-
żu i Nowym Jorku. Przygotowywała reklamy dla radia. Wiadomości rolnicze 
otrzymywała wprost z Ministerstwa Rolnictwa i Związku Izb i Organizacji 
Rolniczych. Miała silne podstawy materialne, jej kapitał zakładowy wyno-
sił 100 tys. zł., obroty sięgały 1250 tys. zł (1930), dochód był stosunkowo 
nieduży w granicach 900 zł. Agencja miała swego dyrektora w osobie Jana 
Kuczabskiego.

Wiadomo, że już w końcowych dniach maja 1926, a zatem w kilkana-
ście dni po przewrocie majowym, Wojciech Rostworowski w Warszawie, 
w domu Kazimierza Lubomirskiego uczestniczył w spotkaniu z udziałem 
Janusza Radziwiłła, Zdzisława Lubomirskiego, Eustachego Sapiehy i Alek-
sandra Meysztowicza, którego uczestnicy śledzili przebieg wyboru w sejmie 
prezydenta RP. To natychmiastowe wejście Rostworowskiego w krąg takich 
właśnie osób świadczyło o tym, że i poprzednio pozostawał z nimi w kon-
takcie. Wkrótce Rostworowski i Józef Targowski odbyli spotkanie z Janem 
Bobrzyńskim, który namówił ich, by nie zakładali odrębnego, lecz powołali 
oddział Stronnictwa Prawicy Narodowej. Tak się też stało i już 16 VI 1926 
w środowisku konserwatystów w stolicy powstał oddział warszawski SPN, 
w zarządzie którego zasiadał Rostworowski. Wśród dziesięciu członków tego 
zarządu poza nim było jeszcze dwóch wybitnych działaczy z okresu, gdy 
zalążkiem polskiej władzy była Rada Regencyjna � Janusz Radziwiłł i Józef 
Targowski. Dziesięć dni później, 26 czerwca, odbył się zjazd założycielski 
Związku Zachowawczej Pracy Państwowej, któremu przewodniczył wspomi-
nany już Kazimierz Lubomirski. W grupie założycielskiej tego Związku także 
są obecni Radziwiłł, Rostworowski, Targowski. Chodziło bowiem o stworze-
nie organizacji warszawskich zachowawców, gdyż SPN dotychczas kojarzo-
ne było z Krakowem i tam przewodniczył mu Zdzisław Tarnowski, a opcje 
tego środowiska wobec rządu piłsudczyków były nieco inne niż konserwaty-
stów warszawskich. Tymczasem coraz wyraźniej okazywało się, że Piłsud-
ski, którego zamach majowy otrzymał silne wsparcie sił lewicowych, teraz, 
gdy począł przygotowywać się do sprawowania rządów, poszukiwał kontak-
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tów i współpracy ze środowiskami 
ziemiańsko-konserwatywnymi. 
Świadectwem tego było m.in. to, 
że prezydent Ignacy Mościcki 
w porozumieniu z marszałkiem Pił-
sudskim zaproponował Januszowi 
Radziwiłłowi tekę ministra spraw 
zagranicznych. Wskutek warunków 
postawionych przez księcia do no-
minacji tej nie doszło. Ostatecznie 
jednak w utworzonym 2 X 1926 
przez Piłsudskiego rządzie znalazło 
się dwóch wybitnych ziemian kon-
serwatystów ze środowiska wileń-
skiego. 

W obliczu zawiązującej się 
współpracy pomiędzy konserwaty-
stami wileńskimi i warszawskimi 
w styczniu 1927 utworzona zastała 
pod przewodnictwem Eustachego 
Sapiehy Polska Organizacja Zacho-
wawczej Pracy Państwowej (PO-
ZPP). Rostworowski w jej powoła-
niu miał również swój udział. Ale 
z końcem 1926 energię swą skupił 
na przejmowaniu od Stronnictwa 
Chrześcijańsko-Narodowego pis-
ma �Dzień Polski�, które stało się 
organem oddziału warszawskiego 
SPN, a więc konserwatystów współpracujących z rządem Józefa Piłsud-
skiego. Przy tym dzienniku przez pewien czas wychodził dodatek �Dzień 
Akademicki�. Wkrótce pod redakcją Jerzego Giedroycia przekształcił się on 
w samodzielne pismo, wpierw �Bunt Młodych�, potem �Politykę� � organ 
neokonserwatystów. 

Dla całości ruchu zachowawczego bardzo ważnym wydarzeniem był 
zjazd SPN, POZPP i SChN, których reprezentanci gościli w pałacu Zdzisława 
Tarnowskiego w Dzikowie pod Tarnobrzegiem. Z ramienia SPN w zjeździe 
uczestniczyli Radziwiłł, Rostworowski i Targowski. 15 IX 1927 do Dziko-
wa przybyli przedstawiciele Piłsudskiego Walery Sławek i Remigiusz Gro-
cholski. Sławek zapowiedział, że sądzi, iż w przyszłych wyborach do sejmu 
wejdzie około osiemdziesieciu konserwatystów oraz oświadczył, że uważa 

Wojciech Rostworowski (1877�1952) 
� trzeci syn Klary i Antoniego Ignacego, 

polityk, dyrektor Departamentu Stanu 
w I Rządzie Rady Regencyjnej, 

członek Stronnictwa Prawicy Narodowej 
i redaktor �Dnia Polskiego�, 

w latach 1930�1938 senator RP, 
pisarz i ziemianin, m.in. właściciel Szczak
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konserwatyzm za czynnik równowagi i unikania ryzyka dla państwa koniecz-
ny. Spotkanie w Dzikowie było zapowiedzią podjęcia przez zachowawców 
współpracy z obozem politycznym Piłsudskiego. Rostworowski m. in. zło-
żył oświadczenie, że Logika czynu marszałka Piłsudskiego i logika faktów 
dokonanych wyklucza powrót do ducha i litery konstytucji marcowej. Tym-
czasem zbliżały się wybory. Stronnictwa grupujące polityków o orientacji 
zachowawczej, to jest na razie SPN, POZPP powołały 18 II 1927 Komisję 
Porozumiewawczą, w której Rostworowski jako jeden z trzech reprezentował 
SPN. Jednak po paru miesiącach formuła ta została rozszerzona i teraz SPN, 
POZPP i SChN, po rozłamie i odejściu zwolenników współpracy z Narodową 
Demokracją, powołały 10 XI 1927 wspólny Komitet Zachowawczy, który 
ustalał listy wyborcze. 

Rostworowski w Komitecie tym nie odgrywał decydującej roli, ale pa-
rokrotnie bywał na jego posiedzeniach, był bowiem delegowany do utrzy-
mywania stosunków pomiędzy Monarchiczną Organizacją Wszechstanową 
a Komitetem. W wyniku wyborów z marca 1928 do obu izb parlamentu we-
szło trzydziestu czterech konserwatystów, którzy zgłosili swój udział do Koła 
Gospodarczego Posłów i Senatorów BBWR. Wśród nich byli Janusz Radzi-
wiłł i Józef Targowski. Te ostatnie lata były czasem, kiedy Rostworowski 
przede wszystkim parał się piórem. W 1927 wydał broszurę zatytułowaną 
Listy o człowieku idei, w gruncie rzeczy poświęconą osobie Stanisława Cata-
Mackiewicza. Jednocześnie od 1 I 1927 został redaktorem naczelnym �Dnia 
Polskiego�, wydawanego przez Polską Powszechną Spółkę Wydawniczą, 
w której obok Artura Dubieckiego odgrywał czołową rolę. Było to pismo 
przede wszystkim eleganckie, miało dobry serwis informacyjny, przynosiło 
wszystkie możliwe wiadomości odnoszące się do instytucji w jakikolwiek 
sposób związanych z zawodem ziemianina. Informowało o zjazdach ziemian, 
ziemianek i dzierżawców, a także wszelkich regionalnych towarzystw rolni-
czych. Podawało listy majątków wystawionych do licytacji przez Towarzy-
stwo Kredytowe Ziemskie oraz Bank Rolny. Było zdecydowanie przychylne 
obozowi Józefa Piłsudskiego, donosiło o odbywanych zjazdach legionistów, 
podróżach Prezydenta RP, wzywało do konsolidacji politycznej, ale na grun-
cie państwowym. W polityce zagranicznej było bardziej proangielskie niż 
profrancuskie. Zjednało sobie krąg współpracowników spośród znanych 
działaczy konserwatywnych, takich jak Jan Bobrzyński, Tadeusz Dziedu-
szycki, Adam Romer, Adam Piasecki, Marian Sobolewski, Józef Targowski. 
Do pisma przysyłali też swoje nie zawsze najlepiej napisane artykuły wy-
bitni ziemianie z terenu całej Polski. Można tu wymienić Franciszka Kwi-
leckiego, Romana Lossowa, Jerzego Łubieńskiego, Tadeusza Dzierżykraj-
Morawskiego, Józefa Jana Platera, Włodzimierza Rulikowskiego. Ziemianie 
ci pochodzili ze wszystkich dzielnic Polski. Nadsyłane przez nich artykuły 
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świadczyły o tym, że pismo w środowisku właścicieli ziemskich jest akcep-
towane. Potwierdzały to również zamieszczane klepsydry osób z przodują-
cych rodzin ziemiańskich. Pismo zatem było takie, jakim miało być. Brakło 
mu jednak wybitniejszych publicystów. Wojciech Rostworowski też rzadko 
brał za pióro, jego dziełem był przegląd prasowy, zamieszczany pod tytułem 
�Głosy i Odgłosy�. Gdy pisał, to wspierał kampanię wyborczą piłsudczy-
ków i konserwatystów w 1928 i potem w 1930. Wśród osiągnięć okresu po-
majowego marszałka Piłsudskiego najwyżej stawiał zmiażdżenie marksizmu 
i przeniesienie punktu ciężkości na zagadnienia ustroju i potęgi mocarstwo-
wej państwa. W artykule z 25 I 1928 pisał, że przesłaniem obecności konser-
watystów w BBWR winno być wzmocnienie głowy państwa i powołanego 
przez nią Rządu oraz usunięcie przerostu i nadużyć parlamentaryzmu, a także 
konieczność zerwania z dotychczasową formą ustroju i gotowość wypraco-
wania nowej. W programie konserwatystów chciał widzieć doprowadzenie 
do zniesienia prawa powszechnego głosowania do ciał prawodawczych czy 
samorządowych, a w zamian dania masom realnej rekompensaty w formie 
lepszych i trwalszych warunków bytu kulturalnego i materialnego. Redaktor 
naczelny na łamach �Dnia Polskiego� prowadził też polemikę z publicystami 
związanymi z Centrolewem, a szczególnie z Narodową Demokracją. I od-
wrotnie, publicyści tacy jak Adolf Nowaczyński, Bolesław Koskowski i Sta-
nisław Stroński nie szczędzili swych uzdolnień, by z nim polemizować na 
łamach �Gazety Warszawskiej�, �Kuriera Warszawskiego� czy �Głosu Na-
rodu�. Razem z Arturem Dobieckim Rostworowski uczestniczył 28 II 1929 
w mieszkaniu Zdzisława Tarnowskiego w Krakowie w spotkaniu przedsta-
wicieli czterech pism zachowawczych: �Dziennika Poznańskiego�, �Słowa�, 
�Czasu� i �Dnia Polskiego�. Przyjęto wówczas, że na łamach tych gazet 
prowadzona będzie akcja w sprawie zmiany konstytucji i innego modelu re-
form agrarnych. �Dzień Polski� uzyskał wsparcie finansowe przemysłowców 
łódzkich, braci Gustawa i Roberta Gayerów, Wilhelma Scheiblera i Maury-
cego Poznańskiego, ale szerokiego grona czytelników nie zdobył i rocznie 
przynosił około 200 000 zł straty.

Głębsza analiza treści pracy, o której wspomnieliśmy, to jest Listów 
o człowieku idei, wskazuje na fundamentalne znaczenie tej publikacji dla 
ideologii konserwatywnej. Autor wyrażał tu apologię poglądów Stanisła-
wa Cata-Mackiewicza, redaktora naczelnego �Słowa� w Wilnie, którego 
traktował jako niekwestionowanego kontrpartnera ideologicznego Romana 
Dmowskiego. Rostworowski uważał, że cały dorobek myśli demokratyczno-
parlamentarnej, opartej o zasady nacjonalistyczne, należy już do przeszłości 
XIX-wiecznej. Rzecz bowiem leży w tym, że wtedy, kiedy Dmowski tworzył 
swoją ideologię, Polacy stanowili w Europie najliczniejszą bezpaństwową 
społeczność narodową. W tym czasie wszystkie swoje wysiłki zmierzające 
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do odzyskania niepodległości Polacy wiązali z hasłami demokratycznymi 
i nacjonalistycznymi. Z pozycji nacjonalistycznych odwoływali się do idei 
samostanowienia narodów, która była zbieżna z ich dążnościami wolnościo-
wymi. Nacjonalistyczna idea samostanowienia narodów z punktu widzenia 
interesów polskich była użyteczna do czasu powstania państwa polskiego. 
Potem już, gdy na dawnych terenach Rzeczypospolitej ujawniły się dążenia 
do uzyskania niezależności politycznej przez narodowości, jakie bądź po-
przednio nie istniały, bądź takich dążności nie ujawniały, idea ta stała się 
sprzeczna z interesami państwowości polskiej. Rostworowski wypowiadał 
pogląd, że nacjonalizm, odwołujący się do zasady etnograficznej i głoszący, 
że Polskę powinni zamieszkiwać tylko sami Polscy, jest po prostu nierealny. 
Przeciwstawieniem nacjonalizmu staje się to, co głosił Cat-Mackiewicz, to 
jest imperializm, który dąży do zapewnienia Polsce jak największego teryto-
rium, mogącego być podstawą jej mocarstwowości. Ciosem dla dążeń naro-
dowych był właśnie traktat ryski, który zawęził Polskę do wymiarów etno-
graficznych i jako produkt nacjonalizmu stał się jednocześnie zaprzeczeniem 
polskiej idei narodowej, zdając część narodu na łaskę Rosji. Obecnie nacjo-
nalizm pozbawiony swych dawnych funkcji, zdaniem Rostworowskiego, po-
piera myśl polskich socjalistów bądź też w innych środowiskach przejawia 
się jako ruch radykalny społecznie. Cechą nacjonalizmu jest właśnie to, że 
jest on w stanie walczyć jedynie o interesy jakiejś wąskiej grupy społecznej, 
dlatego z jego podłoża nie może wyrastać prawdziwy patriotyzm, obejmu-
jący całość dobra ojczyzny. Natomiast imperializm, jako przeciwstawienie 
nacjonalizmu, jest zdolny kierować procesami asymilacji żywiołów obcych 
narodowo, jeśli znajdują się na terenie państwa polskiego. Imperializm na-
wiązuje do wielkiej roli historycznej, jaką Polacy w dawnych okresach wy-
pełniali na ziemiach wschodnich. I dziś może odgrywać on wielką rolę, jeśli 
myśl polska wyrwie się z ograniczeń demokratycznego nacjonalizmu i rady-
kalizmu. Grzechem demokracji � zdaniem Rostworowskiego � jest właśnie 
to, że tworzy ona system parlamentarny, oparty na zasadach egalitaryzmu, 
nie dopuszczając do władzy tych, którzy by mieli kwalifikacje ku temu, by 
rządzić. Współcześnie doniosła rola Mackiewicza polega na tym, że od czasu 
przewrotu majowego domaga się on od Piłsudskiego wprowadzenia monar-
chii. Jedynie pod sztandarem monarchii mogą skupiać się wszyscy ludzie, 
wszyscy zróżnicowani poglądami obywatele, którzy dążą do mocarstwowej 
pozycji państwa polskiego. Władza monarchy jest suwerenna, a suwerenność 
jest fundamentem silnej władzy. A tylko silna władza tworzy wielkie narody. 
Ponadto monarchia jest elastyczną formą władzy. Może akceptować system, 
w którym prym wiedzie władza wykonawcza, ale może też system władzy 
wykonawczej wiązać z parlamentaryzmem lub nawet preferować system re-
prezentatywny. Ustrój republikański natomiast jest pozbawiony tej elastycz-
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ności. A konglomerat ideologii nacjonalistyczno-demokratyczno-egalitarnej 
prowadzi do spoganienia społeczeństwa. W wywodzie tym, osnutym wokół 
myśli Mackiewicza, skomentowanej piórem Rostworowskiego, który swą 
działalność polityczną rozpoczął w służbie ustroju monarchicznego Króle-
stwa Polskiego, wyraźnie widać przewodni nurt myśli konserwatywnej tego 
czasu. I to tej myśli znaczącej części konserwatystów, którzy potrafili zawrzeć 
sojusz z sanacją i realizować pomajowy system polityczny. Odznaczał się on 
odrzuceniem egalitaryzmu, chociażby przez ograniczenie praw wyborczych, 
rezygnacją z radykalizmu wychodzącego naprzeciw postulatom socjalnym 
polskiego świata pracy, odejściem od nacjonalizmu, domagającego się przy-
musowej polonizacji mniejszości narodowych. W praktyce życia politycz-
nego konserwatystom rolę monarchy zastępowała władcza osobowość mar-
szałka Piłsudskiego. Natomiast by stworzyć prototyp ciągłości roli marszałka 
w życiu państwowym przyczynili się oni w 1935 do uchwalenia konstytucji 
kwietniowej, wprowadzającej system prezydencki. Jak dalece sformułowania 
Rostworowskiego zawarte w książce List o człowieku idei okazały się trwa-
łe może potwierdzić to, że w �Tezach programowych� uchwalonych przez 
zjazd zachowawców w 1937 znajdujemy potępienie aż trzech rodzajów ra-
dykalizmu. A wiec radykalizmu społecznego, mogącego sprowadzić państwo 
na manowce, otwierając drogę do komunizmu, radykalizmu narodowego 
prowadzącego do walki i nienawiści pomiędzy obywatelami, a w polityce 
zagranicznej do izolacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej, i wreszcie 
radykalizmu państwowego, zapowiadającego rządy monopartii. Tak więc 
można powiedzieć, że Rostworowski swym atakiem na radykalizm wyraźnie 
wpisywał się w ciągłość myśli konserwatywnej.

W 1930 ponownie odbyły się wybory. Wojciech Rostworowski z listy 
BBWR z woj. łódzkiego został wybrany do senatu. Kandydował też w woj. 
warszawskim, lecz nieskutecznie. W III kadencji senatu pracował w Komi-
sji Spraw Zagranicznych i był sprawozdawcą aż czternastu projektów ustaw, 
przeważnie dotyczących umów i konwencji międzynarodowych. W 1932 był 
delegowany przez parlament do Paryża jako przedstawiciel Polski na pogrze-
bie Aristidesa Brianda, który był dziesięciokrotnie premierem rządu francu-
skiego i laureatem Nagrody Pokojowej Nobla. Senator Rostworowski prze-
mawiał na akademii ku czci śp. Brianda..Powiedział o nim: Był człowiekiem 
czynu i władzy (�) Umiał być trybunem i szefem rządu � argumentować i po-
rywać. Kochał władzę, gdyż kierowanie ludźmi było jego głęboką wewnętrzną 
potrzebą. Ale umiał odchodzić i dlatego zawsze powracał.

Rostworowski był także członkiem Komisji Oświaty i Kultury. Z jej ra-
mienia występował w debacie budżetowej, składając sprawozdanie z działal-
ności Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Skupiał 
wówczas swą uwagę na stosunkach Państwo �Kościół. Znaczna cześć jego 
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przemówienia była polemiką z różnymi enuncjacjami środowisk narodo-
wych, głoszących, że rząd zmierza do zerwania konkordatu i chce prowadzić 
krucjatę antyreligijną. Tymczasem Rostworowski przypominał, że w kilku 
państwach środkowej Europy, takich jak Czechosłowacja, Jugosławia i Li-
twa występowały poważne konflikty miedzy Kościołem i Państwem. Jedy-
nym państwem, w którym żadnego konfliktu ze Stolicą Apostolską nie było, 
jest Polska. Ten stan rzeczy społeczeństwo katolickie w Polsce zawdzięcza 
konsekwentnemu stanowisku marszałka Piłsudskiego. Środowiska narodowe 
przypuściły zaciekły atak na osobę ks. prof. Bronisława Żongołłowicza, po-
wołanego na stanowisko wiceministra w resorcie wyznań religijnych i oświe-
cenie publicznego. Rostworowski bronił tej kandydatury, argumentując, że 
to on właśnie ogłosił swoje credo słowami: Silne państwo musi opierać się 
na Kościele, z drugiej strony Kościół musi opierać się na Państwie. Senator 
Rostworowski, zgodnie z zaleceniem Janusza Radziwiłła, pracował też nad 
projektem prawa małżeńskiego. W senackiej Komisji Oświaty i Kultury był 
również referentem projektu ustawy o Akademii Sztuk Pięknych.

Znacznie trudniejszym zadaniem było referowanie na forum senatu 4 III 
1933 założeń ustawy jędrzejewiczowskiej (wniesionej przez min. Janusza 
Jędrzejewicza) o szkołach akademickich, znoszących niezależność samorzą-
dową wyższych uczelni. Ustawie tej zdecydowanie przeciwstawiło się grono 
znanych i wybitnych profesorów, jak np. prof. Stanisław Estreicher, który na 
łamach �Czasu� zamieszczał artykuły zdecydowanie nieprzychylne tej nowej 
regulacji prawnej, miał poparcie innych profesorów, m.in. Adama Krzyża-
nowskiego i Juliana Nowaka. Opublikowana zastała nawet broszura zatytu-
łowana W obronie wolności szkół akademickich. Na skierowaną przeciwko 
ustawie bardzo silną endecką kampanię prasową senator Rostworowski od-
powiadał, że walka z frazesem jest zawsze trudna. Przypominał, że uczelnie 
wyższe są utrzymywane przez państwo i kierownik resortu oświaty powinien 
mieć prawo zamykania katedr lub wydziałów, jeśli np. kształcą one studen-
tów, których rynek pracy w ogóle nie potrzebuje. Korporacje uniwersyteckie 
nie zamkną żadnego swego wydziału czy katedry. Ktoś to musi robić. Ale 
minister decyzje swą musi ogłosić w Dzienniku Ustaw i należycie uargumen-
tować. Tymczasem opozycja uważała, że przepisy te po cichu posłużą do li-
kwidowania katedr prowadzonych przez naukowców niechętnych wobec re-
żimu sanacyjnego. Dlatego konferencja rektorów proponowała, aby minister 
miał prawo zwijać tylko katedry nieobsadzone. Dalsze punkty sporne nowej 
ustawy zakładały, że rektor uczelni winien być zatwierdzany przez ministra. 
Rostworowski wskazywał, że tak powinno być, skoro rektor ma być mężem 
zaufania nie tylko korporacji uniwersyteckiej, lecz także mężem zaufania rzą-
du. Ustawa wprowadzała też nadzór ministra nad młodzieżą studiującą, która 
poprzednio podlegała tylko władzom uczelni. Rostworowski, mając zapewne 
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na uwadze różnego typu gwałty stosowane wobec studiujących Żydów, po-
wiadał, że tylko nadzór ministra daje mi gwarancję, że nawet najdalej idące 
wybujałości instynktu na zejdą na bezdroża pospolitego gwałtu i chamstwa.

Szczególny jednak rozgłos senatorowi przyniosła jego czołowa rola jako 
referenta w senacie projektu nowej konstytucji. Już od dawna był uczestni-
kiem różnych debat nad projektami ustawy zasadniczej. Wiosną 1928 uczest-
niczył w ankiecie, jaką rozpisał prezes Klubu BBWR Walery Sławek na temat 
całokształtu zagadnień konstytucyjnych. Był konsultowany także w sprawie 
lansowanego przez Sławka projektu wprowadzenia do konstytucji tzw. Le-
gionu Zasłużonych, którego członkowie mieli wybierać senatorów i projektu 
tego nie odrzucał. Generalnie tekst nowej konstytucji opracowali Stanisław 
Car, wiceprezes Klubu BBWR i Bohdan Podoski, przy współpracy Walerego 
Sławka i Wacława Makowskiego. W dniu 26 I 1934 sześćdziesiąt trzy tezy 
konstytucyjne zostały przyjęte w formie wniosku nagłego na posadzeniu sej-
mu, na które nie przybyli posłowie opozycji. Marszałek Piłsudski jednakże 
skrytykował tę metodę oraz ujemnie ocenił koncepcję Legionu Zasłużonych, 
którą też Sławek z projektu konstytucji sam wycofał. Zamiana ta wymagała 
przeredagowania ustawy. Pracę tę dokonali na zebraniu poufnym Sławek, Car, 
Podoski i Rostworowski. On właśnie jako konserwatysta domagał się nawet 
dalej idących ograniczeń roli sejmu na rzecz prezydenta, rządu, a zwłaszcza 
senatu, niż tego oczekiwali parlamentarzyści sanacyjni. 

Z toku prac parlamentarnych wynikało, że dyskusja nad konstytucją zo-
stała przeniesiona na forum senatu i tu na jej referenta był powołany sena-
tor Wojciech Rostworowski. Ponieważ Piłsudski doradzał, aby powrót de-
baty nad projektem konstytucji odbył się dopiero mniej więcej po upływie 
roku, powstał długi okres czasu, w którym tezy konstytucyjne można było 
dyskutować z senatorami z opozycji. Tę rolę przypisano Rostworowskie-
mu jako głównemu referentowi. Mimo, że nie miał on decydującego wpły-
wu na ustalenie tekstu konstytucji, to jednak w opinii publicznej stał się jej 
głównym rzecznikiem. Tak, że potem mówiono, że to on był twórcą ustawy 
kwietniowej. W rozmowach z przedstawicielami opozycji senator referent 
ustalał treść poprawek, jakie chciano, by były wniesione do projektu. 11 XII 
1934 odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Konstytucyjnej z udziałem 
senatorów z opozycji. Rostworowski przedstawił referat komentujący pro-
jekt ustawy. Wyjaśniał, dlaczego prace nad nową konstytucją, prowadzone 
w zasadzie od czasu przejęcia władzy przez marszałka Piłsudskiego, trwały 
tak długo, bowiem, jak mówił, okres ten był potrzebny, by mogła w świa-
domości społeczeństwa nastąpić ewolucja pojęć politycznych. Ważnym jej 
następstwem było odrzucenie modelu państwa liberalnego. Wskazywał więc, 
że W pierwszych artykułach projektu zawarte są oblicze i charakterystyka no-
wego państwa, niepodobnego zarówno do państwa liberalnego, jak i do tych 
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eksperymentów, wzorów, które budują nasi sąsiedzi ze wschodu i zachodu. 
I dodawał: Nowa konstytucja nie jest konstytucją państwa totalitarnego. Jest 
ona zwycięstwem ducha polskiego nad inwazją prądów, które współcześnie 
zalewają świat. Objaśniał, że założenia ustawy regulują funkcjonowanie apa-
ratu państwowego, nadają mu moc i trwałość, ułatwiają mu wpływ na uśmie-
rzanie konfliktów wewnętrznych, wiążą wokół wyższego dobra działalność 
jednostek z działalnością państwa. Polemizował z pomówieniami, że w usta-
wie jawią się elementy faszystowskie. Przeciwnie, na mocy tej konstytucji 
państwo staje się gwarantem wolności słowa, sumienia, zrzeszania się i in-
nych uprawnień. Zastrzegał się, że Konserwatyzm nie przyjmuje stanowiska, 
że państwo jest wszystkim dla jednostki. Podkreślał, że wolność jednostki jest 
dźwignią życia zbiorowego, natomiast granice dla niej wyznacza dobro po-
wszechne, jakiego strażnikiem jest państwo. Przypominał, że projekt ustawy 
zachowuje uprawnienia kontrolne sejmu wobec rządu, a prezydent jako głowa 
państwa wypełnia funkcje koordynacyjne pomiędzy sejmem a rządem. Jest to 
struktura demokratyczna �jak mówił � dziś już nie przyjmowana w stolicach 
zachodnioeuropejskich, takich jak Rzym, Berlin, Wiedeń, a nawet Paryż. 

Referat senatora Rostworowskiego był pozytywnie oceniany, m. in. w ar-
tykule redakcyjnym �Czasu�, gdzie pisano, że senator w sposób niezmiernie 
jasny i logiczny wykazał, że zamierzona reforma ustroju jest oparta na ostroż-
nych, empirycznych założeniach, na realnej ocenie stosunków politycznych 
i świadomości politycznej opinii. Chwalono jego stanowisko, gdy stwierdzał, 
że projekt unika radykalnych rozwiązań i stoi na gruncie dotychczasowych form 
państwowych. - Referent przedstawił również uzgodnione propozycje zmian, 
nad którymi odbyła się dyskusja. Na posiedzeniu z 11 XII 1934 sam zgłosił 
poprawkę, mówiącą: Państwo powoła samorząd terytorialny i gospodarczy 
do udziału w wykonaniu zadań życia zbiorowego. Dawała ona konstytucyjną 
gwarancję istnienia samorządów, ale czyniła je organami państwowymi. Za 
przyjęciem poprawek wypowiedziało się siedemdziesięciu czterech senato-
rów, za odrzuceniem dwudziestu czterech senatorów, natomiast prof. Juliusz 
Makarewicz wstrzymał się od głosu. Senat uchwalił poprawki 16 I 1935, co 
sejm potwierdził bez zmian na posiedzeniu z 23 III 1935. Po uchwaleniu kon-
stytucji Rostworowski w senacie mówił: Nowa konstytucja jest zwycięstwem 
instynktu polskiego w walce z sugestią, z infiltracją, z naporem koncepcji 
państwa totalnego(�) nowa konstytucja temu naporowi przeciwstawia inną 
ideologię. - Dnia 23 IV 1935 ustawę konstytucyjną podpisał prezydent Moś-
cicki. Na ustawie złożył też swój podpis � ostatni w swym życiu � marszałek 
Józef Piłsudski, stąd nazywana była ona jego testamentem.

Ustawa zanosiła tradycyjny podział trójwładzy, całą władzę koncentrując 
w osobie prezydenta jako jedynego suwerena, a potem dopiero jej poszcze-
gólne zadania przypisując sześciu organom podległym prezydentowi. Na tym 
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tle zrozumiała staje się wypowiedź senatora Rostworowskiego zamieszczo-
na w �Gazecie Polskiej� z 17 I 1935. Trzeba było zerwać z fikcją, że ciało 
wielogłowe ze swoją przypadkową większością, ze swoim heterogenicznym 
składem może stanowić ośrodek decyzji w państwie.

Udział konserwatystów, a szczególnie Rostworowskiego, w uchwaleniu 
Konstytucji Kwietniowej podnosił ich prestiż w życiu państwowym. W �Ga-
zecie Warszawskiej� pisano: Z nazwiskiem tej �szarej eminencji� obozu kon-
serwatywnego będzie na zawsze związane to, co ma być nowym ustrojem Pol-
ski. Sam Rostworowski na mocy dekretu Prezydenta RP z 13 VII 1935 został 
odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta. Ranga tego odznacze-
nia była wyjątkowo wielka, gdyż w okresie międzywojennym otrzymało je 
zaledwie dziewięć osób. w prestiż konserwatystom był szczególnie potrzebny, 
bowiem ostatnio został nadszarpnięty udziałem niektórych ludzi z tej grupy 
politycznej w tzw. aferze żyrardowskiej. Okazało się bowiem, że znani parla-
mentarzyści ze środowiska konserwatywnego byli członkami rad nadzorczych 
Zarządu Towarzystwa Zakładów Żyradowskich, który stosował niebywały 
wyzysk robotników polskich zatrudnionych w zakładach. �Gazeta Warszaw-
ska� z marca 1935 pisała nawet o tym, że konserwatyści dzięki roli odegranej 
przez Rostworowskiego uratowali swoją pozycję w BBWR, a nawet wybili 
się na czoło jako sojusznicy sanacji, lecz mający własną odrębną organizację. 
Gazeta ta nawet używała terminu �Konstytucja Rostworowskiego�. 

Tymczasem w strukturze organizacyjnej partii zachowawców nastąpiły 
zmiany. Na wspólnym posadzeniu rad nadzorczych Stronnictwa Chrześcijań-
sko-Rolniczego (powstałego z rozłamu SChN), SPN i OZPP z dnia 27 II 1933 
zapadła decyzja o zjednoczeniu tych ugrupowań i powołaniu Zjednoczenia 
Zachowawczych Organizacji Politycznych pod prezesurą Janusza Radziwiłła. 
Senator Rostworowski przewodniczył ostatniemu zebraniu Oddziału SPN, na 
które przybyło dziesięciu członków i siedmiu niestowarzyszonych. Atmosfera 
była minorowa. Rostworowski wszedł do Rady Nadzorczej ZZOP, lecz nie 
zostali wybrani dwaj inni bardzo aktywni parlamentarzyści, to jest Józef Tar-
gowski i Marian Sobolewski, związani właśnie z Zakładami Żyrardowskimi. 

Drugim ważnym wydarzeniem dotyczącym senatora z tych lat było prze-
niesienie od 1 I 1934 z Krakowa do Warszawy redakcji �Czasu� i połącze-
nie pisma z �Dniem Polskim�. Rostworowski zajęty swymi obowiązkami 
pracy w senacie, nie był w stanie dobrze prowadzić pisma i �Dzień Polski� 
od 1930 coraz bardziej tracił na znaczeniu oraz borykał się z trudnościami 
finansowymi. Sam senator miał opinię niezbyt zaradnego, gdy chodzi o pro-
wadzenie spraw gospodarczych. W rezultacie redagowane przez niego pismo 
przestało istnieć, a redaktorem �Czasu� został przybyły z Krakowa Antoni 
Beaupré, a po jego śmierci Jan Moszyński. Została utworzona Spółka Wy-
dawnicza, powołana do wydawania pisma. Prezesem jej był Janusz Radzi-
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wiłł, a członkami Stanisław Badeni, Adolf Bniński. Artur Potocki, Wojciech 
Rostworowski, Paweł Fryderyk Sapieha, Artur Tarnowski i Józef Wielowiey-
ski. Obecność w Spółce świadczyła o tym, że Rostworowski nadal się liczył 
w kręgach politycznych zachowawców. Tymczasem po śmierci Piłsudskiego 
i odejściu z czynnej polityki Walerego Sławka spadało znaczenie Zjednocze-
nia Zachowawczych Organizacji Politycznych. Przede wszystkim nie miało 
ono żadnej własnej sieci organizacyjnej, było wtopione w struktury BBWR, 
a własnej pracy organizacyjnej nie prowadziło. Ponadto konserwatyści przez 
popieranie inicjatyw sanacyjnych: ustawy jędrzejewiczowskiej, Konstytucji 
Kwietniowej, Berezy Kartuskiej, nie tylko narazili się bardzo opozycji, ale 
uzyskali złą markę w nowym nurcie lewicy sanacyjnej, reprezentowanym 
przez Związek Naprawy Rzeczypospolitej, zwany Naprawą. Ponadto zacho-
wawcy popierali stanowisko Sławka i poprzednio dążyli do ograniczenia roli 
partii politycznych, a oparcia szukali w ośrodkach gospodarczych. Tymcza-
sem w kraju nastąpiło duże ożywienie lewicowych ruchów społecznych: lu-
dowców, socjalistów, młodych demokratów, tak więc i ten model BBWR-u 
nie był już adekwatny do zmienionych form życia społecznego.

W 1935 zostały rozpisane nowe wybory. Rostworowski otrzymał mandat 
senatora, ale nie z wyboru, lecz z nominacji prezydenta. W IV kadencji senatu 
został przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i dwukrotnie z jej ra-
mienia pełnił rolę sprawozdawcy w senacie. Występował również w imieniu 
Komisji Budżetowej, referując pięć projektów ustaw, dotyczących przeważ-
nie zagadnień budżetowych. Przez jego ręce przeszedł wniosek o przyzna-
nie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu uprawnień nadawania stopni 
naukowych. Senator biorąc 12 III 1936 udział w debacie budżetowej, podjął 
sprawę wydarzeń w Przytyku w Kieleckiem, gdzie doszło do krwawych za-
burzeń antysemickich. Rostworowski wezwał duchowieństwo i Episkopat do 
wystąpienia przeciw tym groźnym przejawom fanatyzmu i ciemnoty. Nawet 
sugerował, że fala zaburzeń antysemickich to przejaw walki z Polską kato-
licką, z całą jej tradycją, jaką podejmują prądy narzucone z zewnątrz. Wzy-
wał więc przedstawicieli Kościoła, by użyli swego wpływu na podburzanych 
chłopów i odwołali się do sumień ludzkich przypomnieniem najgłębszych 
treści nauki ewangelicznej.

W IV kadencji senatu Rostworowskiemu przypadło pracować w warun-
kach odmiennych od poprzedniej kadencji. Przed wyborami Sławek prze-
forsował skrajnie antydemokratyczną ordynację wyborczą. Rezultat był taki, 
że do wyborów przystąpiło tylko 46,5 % uprawnionych. Sławek winą za to 
obciążył BBWR i rozwiązał popierający go blok polityczny, a tym samym 
stracił fundament własnego bytu politycznego. Dla ZOPP decyzja ta też była 
wysoce niekorzystna, gdyż odsłaniała fakt braku środowisk terenowych tej 
organizacji. Ponadto likwidacja BBWR unicestwiała sojusz prawicy sanacyj-
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nej z konserwatystami. Natomiast w parlamencie poważną rolę zaczęła od-
grywać nieprzychylna konserwatystom lewica sanacyjna, o orientacji demo-
kratyczno-liberalnej, wywodząca się z Związku Naprawy Rzeczypospolitej. 
Mimo to jednak do sejmu weszło dwudziestu dziewięciu, a do senatu osiem-
nastu deputowanych pochodzenia ziemiańskiego. Nie utworzyli oni jednoli-
tego bloku, nie chcąc ściągać na siebie gromów wszelkiego typu przeciwni-
ków ideologii konserwatywnej. Zresztą różnili się między sobą poglądami. 
Utrzymujący mandat Janusz Radziwiłł miał u swego boku właściwie tylko 
dwóch senatorów analogicznej orientacji, to jest Wojciecha Rostworowskie-
go i Konstantego Rdułtowskiego z Czernichowa Górnego spod Baranowicz.

Radziwiłł, ten wieloletni przywódca ruchu konserwatywnego w Polsce, 
odczuwał to, że trzeba się odciąć od dawnego modelu BBWR. Na pierwszym 
posiedzeniu senatu IV kadencji w dniu 20 XII 1935 wygłosił przemówienie 
ogromnie krytyczne wobec metod terroru politycznego stosowanego przez 
rząd. Opowiedział się przeciwko metodom stosowanym w Berezie Kartu-
skiej, skrytykował cenzurę, dopominał się amnestii dla Wincentego Witosa. 
W najbliższych latach pod jego kierownictwem ruch konserwatywny przecho-
dził na stanowisko umiarkowanej opozycji wobec rządu sanacyjnego. Chcąc 
do tego modelu dopasować swoje stronnictwo, Radziwiłł doprowadził 12 
XII 1937 do zwołania w Warszawie zjazdu zachowawców, na który przybyło 
czterysta osiemdziesiąt osób. Podczas zjazdu wygłosił główny polityczny re-
ferat, w którym postawił tezę, że słabość obecnego rządu jest rezultatem jego 
bezprogramowości. Ruch konserwatywny, przechodzący do opozycji, powo-
łał nowe stronnictwo o nazwie Stronnictwo Zachowawcze. W jego szeregach 
na pierwszy plan wysunęli się działacze wielkopolscy, którzy nigdy nie byli 
zwolennikami Piłsudskiego i sanacji, prezesem został senator Adolf Bniński 
z Gułtów pod Poznaniem. Radziwiłł wszedł do Rady Naczelnej Stronnictwa 
i odgrywał w niej bardzo istotną rolę. Natomiast w Radzie Naczelnej poza 
nim nie znalazł się już żaden z polityków konserwatywnych czasu BBWR-
u, nie znalazł się także Wojciech Rostworowski, mimo że w zjeździe wziął 
udział i jego nazwisko było zgłaszane do uzupełnienia składu Rady. Teraz 
w jego przemówieniach wygłaszanych w senacie jawiły się pewne elemen-
ty krytyczne wobec polityki rządu, np. zarzut lekceważenia ustawy konsty-
tucyjnej, niemniej generalnie znacznie słabsze niźli w oracjach Radziwiłła. 
W 1938 został ogłoszony drukiem Generalny referat budżetowy sen. hr. Woj-
ciecha Rostworowskiego w senackiej Komisji Budżetowej. Senator rad nie rad 
zaczął współpracować z OZN-em. Brał udział w pracach jego sekcji rolnej. 
W 1938 parlament, jako wybrany głosami mniejszości społeczeństwa, został 
rozwiązany, do senatu V kadencji Rostworowski już mandatu nie uzyskał.

Wojciech Rostworowski był przede wszystkim działaczem państwowym. 
W jego odczuciu fakt nieuzyskania mandatu senatorskiego nie zwalniał go 
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ze służby państwowej. Zapewne dlatego 23V 1939 widzimy go w Centre 
d�Edudes de Politique Etrangère w Paryżu, gdzie na zaproszenie strony fran-
cuskiej wygłaszał w imieniu MSZ odczyt Polityka zagraniczna Polski. Zada-
nie nie było tak proste, bowiem w ostatnich latach wskutek częściowo pronie-
mieckiej polityki min. Józefa Becka francuskie koła polityczne nabrały urazu 
wobec Polski. Teraz, kiedy już min. Beck w swej mowie sejmowej z dnia 5 V 
1939 rzucił wyzwanie Niemcom, Polska zabiegała o poparcie Francji w razie 
wybuchu wojny. Rostworowski w swoim referacie, wygłoszonym naturalnie 
w języku francuskim, od razu stwierdził, że w ciągu ostatniego dwudziesto-
lecia stosunki polsko-francuskie miały swoje wzloty i upadki. Były przewod-
niczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych do słuchaczy francuskich 
mówił o zasadach polskiej polityki, na którą przez wiele lat ogromny wpływ 
wywierał marszałek Piłsudski. W jego pojęciu traktat wersalski chciał Polski 
małej, on zaś Polski na tyle silnej, by mogła się ostać między dwoma mo-
carstwami. Podpisany traktat w Locarno ustalał gwarancje dla granic państw 
zachodnich z Niemcami, natomiast państwom wschodniej Europy żadnych 
gwarancji granic nie dawał. Potem, gdy Piłsudski obserwował gwałtowne 
zbrojenia się Niemiec i brak na nie reakcji ze strony państw zachodnich, zde-
cydował się w 1934 na podpisanie paktu o nieagresji z rządem Hitlera. Za ten 
akt prasa francuska zupełnie niesłusznie obwiniała Polskę, iż złamała sojusz 
z Francją. Tymczasem w 1936, gdy żołnierze niemieccy zalewali Nadrenię, 
Polska chciała wypełnić zobowiązania sojusznicze wobec Francji i zareago-
wać na akcję niemiecką militarnie, ale oferta ta nie została przyjęta. Gdy 
w 1938 wybuchł kryzys sudecki, Polska zgłosiła wobec Francji i Anglii swoje 
postulaty, aby ludność polska w Czechosłowacji była potraktowana na tych 
samych prawach co niemiecka. Rząd polski nie otrzymał w tej sprawie odpo-
wiedzi, więc po wysłaniu ultimatum rządowi Benesza zapadła decyzja zajęcia 
Zaolzia. Zajęcie Czech przez Niemców w marcu 1939 wskazywało na to, że 
kanclerz Hitler nie kieruje się już obroną interesów ludności niemieckiej, ale 
po prostu agresją. Za agresję zostały poczytane żądania skierowane wobec 
Polski, a dotyczące Gdańska i Pomorza. Ustępstwo Polski oddawałoby całą 
środkową i południową Europę w ręce niemieckie W sytuacji tego zagrożenia 
okazało się, jak oświadczył Rostworowski, że sojusz polsko-francuski nie jest 
tworem takiej czy innej koniunktury międzynarodowej, ale jednym z najistot-
niejszych czynników w strukturze politycznej Europy. Wykład byłego senatora 
był logiczny i jasny, mówiony pięknym językiem, jakim zawsze posługiwał 
się w swych wystąpieniach publicznych. Referat jego został wydrukowany 
w 3 numerze z 1939 r. pisma �Politique Etrangère� w Paryżu. Rostworowski 
jeszcze na prośbę owego Centrum Studiów Polityki Zagranicznej złożył opra-
cowanie zatytułowane L�aspect international de la question de Dantzing.
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Wspomniany referat pary-
ski był już ostatnim jego pub-
licznym aktem w służbie Naj-
jaśniejszej Rzeczypospolitej. 
W tym czasie zamieszkiwał 
już od 1935 w nowej posiad-
łości, w Szczakach pow. Gró-
jec. Nabyty folwark Szczaki 
z Łąkami miał 186 ha. Była to 
resztówka po dużym majątku, 
którego znaczną część rozpar-
celowali poprzedni właścicie-
le z rodziny Orsettich, nazy-
wając odsprzedaną część od 
swego herbu Letniskiem Zło-
tokłos. Rostworowski również 

uzyskał zgodę na parcelację dwudziestu jeden działek, które zwiększyły teren 
letniska. Za uzyskane pieniądze w niewielkim parku wybudował obszerną 
willę. Z terenu parku dworskiego wydzielił działkę, na której jego bratanek 
Antoś Rostworowski wybudował kaplicę. Po śmierci swego brata Antonie-
go z Kębła powierzono mu podczas zebrania odbytego w Warszawie dnia 
29 VI 1935 stanowisko seniora Związku Rodziny Rostworowskich. W roli 
tej specjalnie się nie zasłużył, Aż do wybuchy wojny odbyło się tylko jedno 
przypadkowe zebranie Rostworowskich w Warszawie podczas pogrzebu jego 
bratanka Antosia Rostworowskiego. Pogrzeb ten odbył się 27 I 1938. Nie-
mniej jednak funkcję swą traktował poważnie, skoro w jego domu w hollu 
wisiało na ścianie drzewo genealogiczne Rostworowskich, wielkich rozmia-
rów, wysokie na cztery metry.

Rostworowscy w Szczakach zamieszkiwali do początków 1944, kiedy 
Wojciech wydzierżawił majątek Młodzianowskiemu, zachowując dla siebie 
tylko stawy z rybołówstwem. Już znacznie wcześniej przygarnęli bezdom-
nego Kitka (Franka) Rostworowskiego. W czasie okupacji znalazła tu też 
schronienie wysiedlona z Kaliskiego córka Wojciecha Maria Krzyżanowska 
z trojgiem dzieci. Jej syn Hubert często grywał z dziadkiem w szachy i wspo-
minał, że dziadzio Wojcio króla swoich pionków nazywał Salazarem i bardzo 
się cieszył, gdy pionki Salazara mogły dać mata przeciwnikowi. Pod koniec 
wojny roztropny polityk, były senator, doszedł do wniosku, że nie należy wi-
zyty zbliżających się Sowietów przyjmować w dworze bądź co bądź �obszar-
niczym�. Przeniósł się do wynajętego pokoiku mansardowego w Zalesiu koło 
Warszawy. Tam właśnie przebywał z żoną, gdy wkroczyli Sowieci. W małej 
miejscowości rozeszła się wieść, że w tej a tej willi mieszka hrabia. Grupa 

Willa w Szczakach pod Grójcem 
� posiadłość mieszkalna senatora Rostworowskiego
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żołnierzy sowieckich podeszła pod dom i żądała, aby im się pokazał hrabia. 
Rostworowski, który był małego wzrostu, dość niepozorny, wyszedł na ganek 
w starym kapeluszu i dobrym językiem rosyjskim powiedział: Oto hrabia, 
czy on się wam podoba? Rosjanie roześmieli się i odeszli.

W Polsce sytuacja powoli się stabilizowała. Bezpośrednio po wojnie wy-
chodziły jeszcze pewne niezależne pisma, jak np. �Gazeta Ludowa�, organ 
PSL-u. W 1946 były senator podjął dość aktywną współpracę z tym dzienni-
kiem. Jego stosunkowo liczne artykuły, podpisywane �Rost.�, �R�, �W.R.�, 
niejednokrotnie dotyczyły dziejów I wojny światowej, np. roli cieśniny dar-
danelskiej lub też mówiły o współczesnym znaczeniu Chin, Indii, Birmy czy 
Alaski. Podejmował zatem tematy raczej odległe, ale teksty jego pisane lek-
kim stylem, mogły budzić zainteresowanie. Wyjątkowo opublikował artykuł 
pt. Dwie metody, w którym przeciwstawiał pracowitość i systematyczność 
Niemców chełpliwości Polaków, których ostrzegał, że mogą przegrać kon-
kurencyjny wyścig z siedemdziesięcioma milionami Niemców osadzonych 
po środku Europy, którzy będą chcieli się odegrać po przegranej wojnie. Jest 
rzeczą oczywistą, że powstające środowiska poszukiwały kontaktu i poparcia 
swych wyborów ideowych przez znanego z okresu międzywojennego polity-
ka. Senator jednak unikał bezpośredniego zaangażowania się. Z okresu po-
wojennego znany jest tylko jeden fakt, że w 1948 podpisał adres, skierowany 
przez współpracowników �Dziś i Jutra� oraz �Tygodnika Powszechnego� do 
Ojca św. Piusa XII, wyrażający krytyczne uwagi co do niektórych treści listu 
papieża napisanego do biskupów niemieckich. Generalnie w tym czasie zajął 
się wspomnieniami z przeszłości. W 1947 napisał piękny tekst, odnoszący się 
do lat jego młodości, Jak wyglądał stary Milejów i jak się tam kiedyś żyło. 
Z upływem lat Wojciech Rostworowski tracił siły. Przygnębiały go zresztą 
choroby żony, zięcia. Sam czuł się już zimą 1951 źle. Miał bóle wątroby. 
Pisał o sobie: Zrobiłem się więc zgrzybiałym staruszkiem, astmatykiem, coraz 
gorzej chodzę i słyszę. W dzień św. Anny [26 lipca] Szeszek dał mi ostatnie sa-
kramenty i to była dla mnie chwila wielkiego szczęścia. Wkrótce potem roze-
słał do przyjaciół wzruszające pożegnanie z prośbą o modlitwę. Zmarł 17 III 
1952 w Zalesiu Dolnym. Został pochowany we własnym grobie rodzinnym 
na Powązkach w Warszawie. 

Odszedł człowiek bardzo wszechstronnie uzdolniony, w którego życiu do-
minantą była służba dla restytuowania państwowości polskiej. Ale nie chciał, 
aby była to państwowość rozchwiana, w łonie której toczy się walka o każdy 
strzep skóry niedźwiedzia. Chciał Polski rządzonej przez silną władzę i uwa-
żał, że władzę taką mógłby zapewnić tylko monarcha. Monarchą jego życia 
był człowiek, którego nazywał Wielkim Marszałkiem � Józef Piłsudski.

Rostworowski wyrósł z ducha Narodowej Demokracji, od którego odstał 
uznając, że państwo to może być rzeczywistość polityczna, w której dobrze 
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się czują i znajdują warunki rozwoju różne narodowości, że pojęcie pań-
stwa przerasta pojęcie narodu. Osobisty urok Wojciecha zjednywał mu ludzi 
i sprzyjał jego osobistej karierze. Dla swej rodziny był autorytetem, a także 
ojcem, stryjem, dziadkiem, kimś bliskim, kogo wszyscy lubili.

Bibliografia: Primirenie i tretejskij sud v kollektivnych sporach me�du predprini-
matelami i rabočimi vo Francii, Var�ava 1904; Skyds, �Głos Warszawski�, grudzień 
1909 (w odcinkach); Psalmy dnia dzisiejszego, Lwów 1908; Fryne (tekst niezany); 
Fjordy. Fragment z dziennika, Warszawa 1914; �Nowe Ognisko� 1915: Patriotyzm 
i hart ducha, nr 8, s. 62�63; Nasza apolityczność, nr 10, s. 77�78; Treść i styl. nr 11, 
s. 85�86; Usiłowania i frazesy, nr 12, s. 93�94, Mocne słowa, nr 13 m s. 101�104; 
Wypróbowane metody, nr 14, s. 109; Partyjność i bezpartyjność, nr 31, s. 261�263; 
Śp. Henryk Dembiński, nr 43�44, s.375�376; Wywiady dla �Ilustrowanego Kuriera 
Warszawskiego� z 6 III 1917; dla �Kuriera Polskiego� z 29 IX 1917; dla �Kuriera 
Polskiego�; dla �Berliner Tageblatt� z 23 XII 1917; Referat Ogólna sytuacja poli-
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1920 nr 32, s.2, 3; �Złotylka moja�, trzy teksty:, Płutowo. 28 IX 1924, Płutowo. 
20 II 1925, Warszawa, 24 I 1926, mps w posiadaniu Wojciecha K. Rostworowskie-
go; List o człowieku idei, Warszawa 1927; publikacje: �Dzień Polski� 1926, 1928, 
1930 i �Dzień Polski� bezpłatny dodatek ilustrowany do nr 352 z 7 XII 1930, s. 1; 
Przemówienie sen. W. Rostworowskiego na akademii ku czci śp. A. Brianda, Paryż 
1932, mps; Przemówienie w debacie nad budżetem Ministerstwa Wyznań i Oświaty 
(Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) mps; Przemówienie w dbacie nad 
ustawą o szkołach akademickich, Warszawa, luty 1933 mps, wszystkie trzy w po-
siad. S. J. Rostworowskiego; Referat senatora Wojciecha Rostworowskiego � Posie-
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i kolorowi, nr 80; Sycylia na rozdrożu, nr 125; Birma na progu zaburzeń, nr 210; Za-
ręczyny ks. Elżbiety, nr 213, Bohaterstwo i humanitaryzm Szwecji, nr 276; Półmiliar-
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345; Psalmy dnia dzisiejszego (trzy), �Tygodnik Powszechny� 1950, nr 9; U progu 
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ska� 1935, nr 71; Senat uchwalił Konstytucję, �Gazeta Polska� 1935, nr 17, s. 1, 6; Senat 
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1935 r., [w:] Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. III 1931�1939, opr. 
J. Borkowski i J. Kowal, Warszawa 1966, s. 192, 194; Cz. Kozłowski, Działalność polityczna 
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martwy�. Na marginesie książki W. Władyki �Działalność polityczna��, J. Molenda, Piłsud-
czycy a narodowi demokraci 1908�1918, Warszawa 1980, s 276�280, 348; A. Paczkowski 
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Warszawa 1981, s. 288; Sz. Rudnicki, Działalność polityczna polskich konserwatystów 
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ski, Stanisław Cat-Mackiewicz 1896�1966, Wilno-Londyn-Warszawa, Warszawa 1987, s. 
93, 131�132, 166; U. Jakubowska, Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warsza-
wa-Łódź 1988, s. 96, S. Mackiewicz (Cat), Historia Polski od 11 listopada 1919 r. do 17 
września 1939 r., wyd. 8, Warszawa 1990, s. 61; J. Molenda, Rostworowski Wojciech Hilary, 
PSB,t.32/2, s.246-251; Z. J. Winnicki, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy 
(1917�1918), Wrocław 1991, s. 19, 23, 246; W. Kumaniecki, Historycy i politycy warszaw-
scy 1900-1950, Wrocław 1992, s. 94�101,114, 126,132, P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej 
Rzeczypospolitej, Warszawa 1992, s. 7; K. Świtalski, Diariusz 1919�1935, Warszawa 1992, 
s. 335, 798; Nie tylko Pierwsza Brygada (1914�1918), Z dokumentów, wspomnień, listów 
pozostawionych przez Stanisława Rostworowskiego, opr. S. J. Rostworowski, Warszawa 
1993, t. II s. 42 i nast., t. III, s. 20 i nast.; Stanisław Rostworowski. Listy z wojny polsko-bol-
szewickiej, Warszawa 1995, s. 15 i nast.; S. Car, Polskie koncepcja autorytaryzmu, opr. J. M. 
Majchrowski, Warszawa 1996, s. 11; A. Kornatek, Warka, Warka 1996, s. 3; K. Skirmunt, 

Rostworowski-Monografia tom2.ind664   664Rostworowski-Monografia tom2.ind664   664 2013-03-20   15:07:042013-03-20   15:07:04



~ 665~

Moje wspomnienia 1866�1945, Rzeszów 1998, s. 57; E i W. Bagieńscy, Szczaki, Henryków, 
Złotokłos. �Co i Jak w Powiecie Piaseczyńskim�, luty 1999, s. 4; Pamiętnik księżnej Marii 
Zdzisławowej Lubomirskiej 1914�1918, opr. J. Pajewski, Poznań 2002, s. 357 i nast.; J. Kor-
ga, Działalność społeczno-polityczna Kazimierza Bohdana Fudakowskiego w świetle wspo-
mnień rodzinnych, s. 98 oraz A. Przegaliński, Społeczna aktywność ziemiaństwa lubelskiego 
(1905�1914), [w:] Studia z dziejów ziemian lubelskich XIX i XX wieku pod red. A. Kopru-
kowniaka, Lublin 2002, s. 116, 122, 130; A. Przegaliński, Muzyka w kulturalnym życiu lubel-
skich ziemian w latach 1864-1914, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały z drugiej 
sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 22�24 maja 2002 roku, 
opr. R. Maliszewski, Kozłówka 2003, s. 40,48; W. Paruch, Myśl polityczna obozu piłsudczy-
kowskiego 1926�1939, Lublin 2005, s. 78 i nast.; Tomasz Rostworowski TJ, O Bogu i lu-
dziach, Warszawa 2005, s. 7 i nast..; J. Gaul, Służby wywiadowczo-informacyjne Austro-Wę-
gier wobec radykalnego ruchu niepodległościowego w Królestwie Polskim 1914�1918, 
Warszawa 2006, s. 280, 329, 333, 336; Konstanty Rostworowski, Zmierzch Gałęzowa, Lub-
lin 2007, s. 57, 58, 275; Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski pod red. A. Adamczyka, 
Warszawa-Bełchatów 2009, s. 215; M. J. Minakowski,, Elita wileńska, t. II, Kraków 2011, s. 
727; B. Janik, S. J. Rostworowski, Dzieje rodzin fundatorów Świętej Góry, Gębice, Pępowo 
2011, s.205, 243, 344,364,372; J. M. Zawadzki, Senatorowie. Losy wojenne i powojenne, 
Kancelaria Senatu Warszawa 2012, s. 155, 170-171.
INNE: Wikipedia, wolna encyklopedia, Interenet; 

ELŻBIETA (Ela) z hr. PLATER-ZYBERKÓW ROSTWOROWSKA h. własnego, 
ur. 23III 1887 w Liksnie, córka Jana i Weroniki z hr. Hutten-Czapskich h. 
Leliwa, pierwsza żona Wojciecha

Jej matka, Weronka, która umarła w opinii świętości, roztaczała nad nią 
troskliwą opiekę. Ela nauki na poziomie średnim pobierała w szkole zakonnej 
we Francji. W latach 1904�1905 przebywała z matką i siostrą w Krakowie. 
�Studiowała� zaocznie, studentką stacjonarną UJ nie była. Natomiast zapew-
ne bywała na balach organizowanych w domach arystokratycznych. Dzięki 
nim udało sie jej poznać przyszłego męża Wojciecha Rostworowskiego. Woj-
ciech rzekomo nie był zdecydowany, czy mu się bardziej podoba jej starsza 
siostra Jadwiga czy ona. Ale ostatecznie cała paczka młodych wyjechała do 
Zakopanego i tam siedemnastoletnia Ela zaręczyła się z Wojciem. Poślubiła 
go mając dziewiętnaście lat, w Wilnie 17 VII 1906. Ale zapewne dlatego, że 
Rybczewice dopiero były przygotowywane na jej przyjęcie, Ela na razie po-
została w domu rodziców w Liksnie i tam urodziła się jej pierwsza córka Ma-
ria. Potem zamieszkała już w majątku męża w Rybczewicach, tam przyszli 
na świat jej trzej synowie, z których najstarszy zmarł, ale przy życiu pozostali 
Wojciech i Henryk. Była słabego zdrowia, już w Rybczewicach okazało się, 
że ma skłonność do choroby płuc. Dwór rybczewicki, otoczony drzewami 
pięknego parku, tchnął chłodem. Rostworowscy w 1913, za namową brata 
Eli Edwarda Plater-Zyberka, przenieśli się do Winiar pod Warką. Tam 13 IX 
1913 urodziła się jej druga córka Weronika. Znająca Elę Teresa z Fudakow-
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skich Rostworowska w swych �Pamiętnikach� zapisała, że Rostworowscy po 
ślubie osiedli w Rybczewicach, ślicznym majątku w Lubelskiem, nabytym od 
wdowy Rzewuskiej. Lecz Ela nie lubiła tych stron, niczym się nie interesowa-
ła, prócz psami, żadnych wizyt nie chciała wśród licznych sąsiadów złożyć 
i jak tylko wybuchła wojna 1914 roku wyjechała z dziećmi do Liksny. Otóż 
nie, początkowo z czworgiem dzieci i towarzyszącą jej przyjaciółką Kata-
rzyną Clinton już z Winiar wyjechała na wakacje do Sopot. Gdy wybuchła 
wojna okoliczności militarne nie pozwoliły jej wrócić do Winiar, więc udała 
się do Liksny. Poza Kattie towarzyszyły jej swą usługą dwie panny Teresa 
i Wercia. Do Liksny na Inflantach jednakże także zbliżały się wojska niemie-
ckie, wobec tego Elżbieta wyjechała do Skidla na Grodzeńszczyźnie, do ma-
jątku Konstantego Czetwertyńskiego, krewnego swej matki. W obawie przed 
zbliżającym się frontem udała się dalej, na Mińszczyznę, gdzie w folwarku 
Piotrowszczyzna, należącym do dóbr Jerzego Huten-Czapskiego, dano jej do 
dyspozycji osobny domek. Konkretnie była to miejscowość Łoczyca. Prze-
bywając na Białorusi, wpisywała do sztambuchu listy do męża, które nie wia-
domo czy wysyłała, bo przez linię frontu komunikacja pocztowa na ogół nie 
funkcjonowała.

Listy te wyrażały tęsknotę i wolę spotkania się z mężem. Nazywała go 
�Ciupagą�. Jeden z listów kończyła słowami: Ściskam Ciupago strasznie 
mocno i kocham strasznie głęboko i niespokojnie. Dowiedziała się okrężną 
drogą, że mąż może dojechać do Sztokholmu i już w styczniu 1917 podję-
ła starania o załatwienie formalności paszportowych na wyjazd do Szwecji. 
Ale Wojciecha informowała: O tym, żebyś mógł nas ściągnąć do Warszawy, 
nawet myśleć nie można. Muszą tu ręczyć za mnie dwie osoby, że do Niem-
ców nie jadę, w razie nie dotrzymania przyrzeczenia obietnicy, one odpo-
wiadają i są karane do 10 lat katorgi. W tej sytuacji zamierzała na jakiś 
czas zostawić pod Mińskiem dzieci i sama pojechać do Sztokholmu, by choć 
trochę nacieszyć się spotkaniem z mężem Sprawy paszportowe załatwiała 
w Mińsku. Tam była przesłuchiwana przez policmajstra, który badał, czy nie 
jest szpiegiem, co ją bardzo denerwowało. Sprawy się przeciągały, a zaczę-
to mówić, że prędzej do Mińska przyjdą Niemcy niż ona dostanie paszport. 
Już w lutym 1917 dokonywane były niemieckie naloty lotnicze na Mińsk. 
Na Białorusi zaczęło brakować żywności i szerzyła się drożyzna. W jednym 
z listów pisała, że w Mińsku odbyła bardzo fatygujące polowanie na mięso, 
którego nigdzie dostać nie można. Trudności narastały, co ją deprymowało, 
bo nie wiedziała, gdzie ze swoją �karawaną�, to znaczy z czworgiem dzieci 
i osobami towarzyszącymi, będzie się jeszcze musiała podziewać. Stroskana, 
listy do męża podpisywała �Staruszka�, ale też właśnie w lutym kończył się 
karnawał. Towarzystwo mińskie urządziło kulig, a potem był bal oficerski 
do siódmej z rana. Ela mężowi relacjonowała wrażenia: Dawno się tak nie 
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wyhasałam, trochę nawet flirtowałam z dwoma panami na raz, taki sobie nie-
winny flircik między tańcami (�) Było 40 osób, muzyka wojskowa, kolacja 
pierwszej klasy. 

W swych listach z tego czasu o dzieciach pisała nie za wiele, raczej gusto-
wała w opisie towarzyskich sprzeczek i plotek. Tymczasem nagle wybuchła 
rewolucja lutowa. Jej entuzjazm wobec przebiegających wydarzeń był bardzo 
umiarkowany. Do Wojcia pisała: Nie mam zaufania do Rosji i nie widzę, żeby 
ona dorosła do wysokości zadania. Zanadto te swobody gwałtowanie spadły 
i zanadto bez ograniczeń je dano. Każda partia je po swojemu zrozumiała 
i chce wykorzystać. Wojsko aresztuje i rozbraja oficerów i generałów swoich. 
Mnóstwo dezerterów się plącze. Tymczasem zaczęła się ofensywa rosyjska, 
tak zwana Kiereńskiego. W Mińsku interesowano sie głównie tym, czy od-
bito od wroga pobliskie Baranowicze. Jednocześnie z głębi Rosji dochodziły 
wieści o przejmowaniu przez chłopów ziemi i paleniu dworów. Elżbieta uwa-
żała, że wolna Rosja uznała niepodległość Polski i dlatego denerwowały ją 
dochodzące do Mińska głosy o wypowiedziach proniemieckich męża. Pisała 
do niego żebyście się zanadto Niemcom na szyję nie rzucali (�) Dziś ma być 
ogłoszony manifest do Polaków, potem wiec w kwestii formowania korpusów 
polskich. Jutro nabożeństwo dziękczynne i znowu wiec i manifestacja polska. 
Ta przymusowa kresowianka pilnie śledziła w prasie polskiej wychodzącej na 
Rosji wszelkie informacje o działalności dyrektora Rostworowskiego i pisała 
do niego: Czy ja myślałam Ciupaku temu 11 lat, że za takiego wielkiego czło-
wieka wychodzę. Wybrałam sobie ciebie, skromnego hreczkosieja i widziałam 
tak wyraźnie swoje życie z Tobą zawsze na jakimś szmacie ziemi(�) Boję się, 
że się w tobie nie połapię teraz, pomimo dobrej woli (�) Ale Ciupago, ja cie-
bie jedynego na świecie kocham tak strasznie gorąco, że aż nachalnie, widzę 
cię i chcę cię widzieć takim jakim pożegnałam. 

W marcu 1917 Elżbieta, już za rządów Kiereńskiego, otrzymała pasz-
port i postanowiła wyjechać do Finlandii, gdzie w Wyborgu byli jej rodzice. 
W Rosji Polacy odnosili się teraz z wielkim entuzjazmem do nowej władzy, 
która zapowiedziała uznanie zjednoczonej i niepodległej Polski, nie okupu-
jąc co prawda już ani skrawka przewidzianego dla niej terytorium. Elżbieta 
rozsądnie komentowała tę zmianę nastawień. Pisała: Złości mnie to wszystko, 
na polityce się nie znam, ale czy nowa czy stara Rosja, to zawsze dla mnie 
Rosja dzika, ciemna, przywykła do knuta, terroryzującą i sterroryzowana. 
7 kwietnia już kupiła bilet i miała odjeżdżać, mimo że pociągi były przepeł-
nione żołdakami i dezerterami.. Tymczasem właśnie wtedy wypadła choroba 
Weroniki. Niby zwykła grypa, ale przyplątało się obustronne zapalenie płuc 
i 5 V 1917 Weronika zmarła. Ela wyznawała mężowi: Zupełnie nie rozumiem 
jak dalej żyć będę. To, że dwa lata przebyłam i że mi były znośnymi, tylko jej 
zawdzięczam. Ona była całym moim weselem, szczęściem, jasnością. Jak za-
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pisała Maria Czapska, Ela po śmierci córki strasznie rozpaczała. Twierdziła 
nawet, że nie chce żyć. W swych listach wyznawała: Proszę tylko Wereczkę, 
żeby się za mną wstawiła, żeby mnie Pan Bóg jak najprędzej stąd zabrał. 
Okropnie mnie to życie zmęczyło i nic a nic już mnie nie pociąga. Razem 
z Wereczką wszystko się dla mnie skończyło. Został tylko obowiązek, ale su-
chy, twardy i nie czuję się na siłach go wypełniać. A jednak jechała. Przybyła 
do Petersburga i tam przez trzy tygodnie starała się o pozwolenie na dalszą 
podróż. W Petersburgu nadal odczuwała straszny ból po śmierci Wereczki. 
Wyznawała: Tęsknię teraz tylko za śmiercią i cieszę się każdym dniem, który 
mnie do niej zbliża. Doszła do wniosku, że tylko śmierć może jej przywrócić 
łączność ze zmarłą córką. Sporządziła więc testament, w którym chciała dzie-
lić równo swój kapitał na troje pozostałych dzieci. Uważała, że Kattie zajmie 
się nimi. Prosiła męża, żeby w połowie w ciągu roku opłacał koszty utrzyma-
nia rodziny, a tylko połowę brał na te cele z jej kapitału. Natomiast procent 
od niewydanego jej kapitału, aby przeznaczał na wypłaty dla Kattie i tysięcz-
ne darowizny dla dziewcząt, które były z nią w Rosji. Wzywała męża, aby 
chłopców zatrzymywał w domu i do szkół nie dawał, a tym bardziej Maki do 
żadnego klasztoru. Wiara bowiem,jak podkreślała, nie może być narzucana. 
Uważała, że z początkiem wojny mąż świadomie oddzielił ją z dziećmi od 
domu, gdyż konkurentką jej stała się jego aktywność polityczna. Początkowo 
uważała, że Polsce potrzebni są ludzie ofiarni dla celów publicznych, obecnie 
stwierdzała, że jej miejsce w życiu męża było zawsze nieokreślone. Uważała, 
że mąż po jej śmierci nie powinien się ponownie żenić. Jeśliby jednak chciał, 
to niech tak uczni. Wtedy niech da swobodę wyboru stylu życia Katuszce, 
natomiast dzieci winny nadal tylko jej podlegać i jemu, co oznaczałoby, że 
nie nowej małżonce Wojciecha. 

Elżbieta oświadczała, że do Winiar wracać nie chce. Tam na świat przy-
szła Weronika, jak jej nie ma, to pustka tego domu byłaby nieznośna. Zresztą 
jest on wilgotny i niezdrowy dla pozostałych dzieci. Uważała, że mąż będzie 
jej współczuł z powodu nieszczęścia, jakiego doznała. Natomiast nie będzie 
mu brakło córki, której prawie wcale nie znał. I to różne spojrzenie będzie 
ich dzielić. Z czasem jednak zaczęła myśleć, że może Bóg jej zaraz życia nie 
pozbawi, że może nawet żyć jeszcze długo. Tylko prosiła Boga, by jej nie 
odbierał tęsknoty mojej strasznej za Wereczką i tamtym życiem. A jednak listy 
swoje kończyła słowami: Wracam teraz Ciupago do ciebie, na nowe koleje. 
Ty mnie Ciupago pomagaj i nie odpychaj już nigdy od siebie, bo ty nie wiesz, 
co to jest osamotnienie, gorsze to i cięższe od wszystkiego. Tak też okrężną 
drogą od czerwca jechała dalej, by przez Wyborg we wrześniu 1917 swoją 
karawaną złożoną z trojga już tylko dzieci i paru kobiet dotrzeć do Sztokhol-
mu. Jeszcze wcześniej swemu Ciupadze wyznawała: Jak się do ciebie dorwę, 
to nie puszczę więcej za żadne skarby świata. Ja nie mam siły dalej się tułać 
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po ciemku, to co mi było jasnością i wesołością moją, to mi Pan Bóg zabrał. 
Ze Sztokholmu, już razem z mężem, jadąc przez Berlin, z końcem września 
1917 przybyła do Warszawy. We wszystkich tych podróżach towarzyszyła jej 
wiernie Angielka Kattie Clinton.

Winiary, zgodnie z jej wolą, zostały sprzedane i cała jej rodzina w 1921 
przeniosła się do Płutowa na Pomorze. Pobyt w Płutowie był krótki, bowiem 
już od 1923 Rostworowscy ze względu na nauki gimnazjalne synów naj-
częściej przebywali w Warszawie. Elżbieta czuła się źle i korzystała z porad 
lekarskich. 4 IX 1924 przebyła operację ginekologiczną, która wpierw ro-
kowała dobry wynik. Jednakże już w dniu następnym przyszedł krwotok we-
wnętrzny i Elżbieta Rostworowska 5 IX 1924 zmarła, żegnana przez męża, 
Kattie, synów i córkę. Ostatnią jej wolą było to, aby Wojciech poślubił Kat-
tie, a przyjaciółkę swą prosiła, by otoczyła opieką męża i dzieci. Pochowana 
została na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Odeszła osoba, w której 
uczucia górowały nad siłą życia. Była kobietą bardzo potrzebującą miłości. 
Przebywając przez trzy lata poza związkami z mężem, całość swych uczuć 
skierowała ku najmłodszej córce. Jej nagłe odejście stało się cezurą jej życia. 
Listy pisane przez nią w Rosji teraz przeczytał Wojciech i powiedział o nich: 
I te listy twoje, Ciupago, to dla mnie źródło najświętszej, najczystszej o tobie 
pamięci.

ŹRÓDŁA 
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Elżbiety Rostworowskiej do męża z 1917 r. oraz tekst Wojciecha 
Rostworowskiego, Płutowo, 26 IX 1924, mps w posiadaniu Wojciecha K. Rostworowskiego; 
list o. Piotra Rostworowskiego z 19 IX 1998 do Marii Krzyżanowskiej; Teresa z Fudakow-
skich Rostworowska, �Za szlakiem mego życia. Pamiętniki�, mps, s. 104. 
PUBLIKACJE: M. Czapska, Europa w rodzinie. Czas odmieniony, wstęp A. Zagajewski, Kra-
ków 2004, s. 248.

KATARZYNA (Kattie) z CLINTON’ÓW ROSTWOROWSKA h. własnego, ur. 
29 XII 1887 w Drogheda (Irlandia), córka Williama i Elżbiety z Sempel’ów, 
Angielka, nauczycielka angielskiego, druga żona Wojciecha

Pochodziła z miejscowości w Irlandii zamieszkałej przez Anglików wy-
znania katolickiego. Ludność Drogheda odznaczała się szczególną wiernoś-
cią wobec Kościoła katolickiego, czego potwierdzenie znajdujemy i w tym, 
że papież Jan Paweł II podczas swej pierwszej pielgrzymki do Anglii odwie-
dził właśnie to miasto. Wywodziła sie ze staroangielskiej rodziny, w której 
znany był Hilary Clinton, angielski mąż stanu z czasów średniowiecza. Jedna 
z linii tej rodziny osiadła w Ameryce Północnej i wydała wybitnych ludzi, np. 
gen. Goerga Clintona, który był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych za 
prezydentury Tomasza Jeffersona. 
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Kattie najprawdopodobniej uczęszczała do tej samej szkoły zakonnej we 
Francji, co Elżbieta Plater-Zyberkówna. Tam się zrodziła ich przyjaźń. Po-
świadczenie, że była to szkoła z językiem francuskim, znajdujemy w tym, że 
obie panie, Kattie i Ela, w Polsce rozmawiały ze sobą po francusku. Elżbieta 
angielskiego w ogóle nie znała. Kattie znalazła się w rodzinie Elżbiety i Woj-
ciecha wkrótce, może w ciągu roku, po ich ślubie. Prawdopodobnie do Ryb-
czewic zaprosiła ją matka Eli Weronika Plater-Zyberkowa, obawiająca się, że 
jej ukochana córka w nowym środowisku będzie czuła się osamotniona. Jed-
nakże to, że Kattie stała się jak gdyby członkiem rodziny Rostworowskich, 
syn małżonków, ojciec Piotr Rostworowski, tłumaczy głębszą motywacją re-
ligijną. Uważa, że Kattie znalazła się pod wpływem Weroniki. A ta przeko-
nała ją, że jej zadaniem jest umacnianie w wierze Elżbiety i podążanie z nią 
wspólnie dla osiągnięcia ideału świętości. Przyjęcie tego powołania sprawi-
ło, że Kattie nie odczuwała tęsknoty za własnym krajem, za własną rodziną, 
przez wieloletni swój pobyt w Polsce nie wysuwała żadnych propozycji od-
wiedzenia Anglii. Ojciec Piotr, zgłaszając tę koncepcję wspólnego dążenia ku 
świętości, stwierdzał, że nie ma dla niej żadnych przesłanek dowodowych. 
Niemniej ten nadzwyczajny fonemem włączenia się bezalternatywnego An-
gielki w rodzinę polską trzeba tłumaczyć przyczynami głębszej natury. 

Wraz z wybuchem I wojny światowej Kattie stała się uczestniczką trzy-
letniej podróży, jaką odbywała Elżbieta ze swymi dziećmi. Znalazła się na te-
renie państwa rosyjskiego, które było sojusznikiem Anglii w walce przeciwko 
Niemcom. Nic nie stało na przeszkodzie, aby zwróciła się do władz o zgodę 
na wyjazd na Wyspy Brytyjskie. Zezwolenie takie by na pewno otrzymała. 
Tymczasem nie podjęła w tym kierunku żadnych starań.W 1917 dotarła do 
Sztokholmu i przez Berlin powróciła do Polski. W Winiarach i Pułtowie peł-
niła rolę nauczycielki języka angielskiego dzieci państwa domu. Gdy dzia-
łania wojenne ustały, uczestniczyła jeszcze w jednej podróży, do Swojatycz 
pod Baranowiczami. W Swojatyczach był majątek Henryka Zyberk-Platera, 
działania wojenne i rabunek chłopów zrujnowały dom, park, zabudowania 
gospodarcze i trzeba było podjąć ciężką pracę odrodzenia tej majętności. 
Kattie zdecydowała się pojechać do Swojatycz, bo uważała, że może być 
pomocna duchowo bratu swej przyjaciółki. Później już z Rostworowskimi 
powędrowała do Warszawy. Była obecna przy śmierci Elżbiety. Do niej zo-
stało skierowane wezwanie umierającej, by poślubiła owdowiałego Wojcie-
cha. Miała wówczas trzydzieści sześć lat, najprawdopodobniej małżeństwo 
było dla niej rzeczywistością bardzo odległą. Na wezwanie Elżbiety odpo-
wiedziała: To, czego Bóg żąda, trzeba wypełnić, ale dajcie mi czas, żebym 
mogła zrozumieć Jego wolę. 

Nie dążyła do szybkiego zawarcia związku małżeńskiego. Na polecenie 
Wojciecha Rostworowskiego w 1925 z dziećmi udała się na pielgrzymkę do 
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Rzymu. Uczestniczyła też w podróży Wojciecha i dzieci do Biarritz i Lour-
des. Dopiero po pobycie w Lourdes wyraziła zgodę na zawarcie ślubu. Zwią-
zek małżeński z Wojciechem Rostworowskim zawarła w 1926 w Warszawie 
w kościele św. Michała na Mokotowie. O charakterze jej małżeństwa mamy 
relację ojca Piotra, który zapisał: Odtąd żyli w prawdziwej miłości i wielkim 
szacunku wzajemnym. Ilekroć ich odwiedzałem w Ostrowcach, czy później 
w Szczakach lub Zalesiu Dolnym, odnosiłem wrażenie wielkiego pokoju i ja-
kiegoś Bożego ładu w ich życiu. Kattie mi kiedyś powiedziała, że Tatuś jest 
bardzo dobrym mężem. Relację tę ojciec Piotr uzupełnił charakterystyką oso-
bowości samej Kattie, pisząc: Miała charakter mocny i czysty, nie kierowała 
się uczuciami. Nie zauważyłem nigdy, by pragnęła czegoś dla swojej przyjem-
ności. Lubiła milczeć i odznaczała się wyjątkową dyskrecją i rzadkim obiek-
tywizmem moralnym. Uboga, nie przywiązana do niczego, gotowa była za-
wsze do służenia. Wojciech Rostworowski po niekorzystnych transakcjach ze 
sprzedażą i nabywaniem majątków, miał wyrzuty sumienia, iż tak uszczuplił 
dobra rodzinne, że niewiele będzie miał do przekazania swoim zakładającym 
rodziny dzieciom. Tymczasem Kattie duchowo pielęgnowała ewangeliczne 
ubóstwo i skłoniła męża, by i on rolę niezamożności w życiu ludzkim do-
ceniał. Wojciech miał powiedzieć: Gdyby mi teraz mówiono, możesz wrócić 
do zamożności, odpowiedziałbym � Proszę o dyspensę. Ów zwrot ku ewan-
gelicznemu ubóstwu stał się szczególnie potrzebny, gdy w Polsce Ludowej 
Wojciech z żoną przeniósł się do jednego wynajętego pokoju na poddaszu 
domku leśnego w Zalesiu Dolnym.

Katarzyna z Clinton�ów Wojciechowa Rostworowski (1887�1973) z córką Wojciecha 
z I małżeństwa, Marią Krzyżanowską
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Małżeństwo Kattie urwało się po dwudziestu sześciu latach, gdy jej mąż 
w 1952 zmarł. Teraz pozostała sama w tym pokoju na poddaszu, dorabiała 
lekcjami angielskiego, w trudnych chwilach zwracała się o pomoc do sąsia-
dek. Długie lata jej życia samotnego miały upływać na modlitwie i oczeki-
waniu wezwania, jakie miało przyjść od Pana. Tak dotrwała osiemdziesiątego 
piątego roku życia. Był rok 1972, kiedy Teresa i Heniś Rostworowscy namó-
wili ją do przeniesienia się do ich niewielkiego mieszkania przy ul. Schillera 
w Warszawie. Tam dokonała swoich dni 29 IX 1973. Pochowana została na 
cmentarzu w Pyrach w dzień Świętych Aniołów Stróżów, a więc 2 X 1973. 
Warszawa żegnała ją prześliczną pogodą wyzłoconą jesienią i słońcem. Ojciec 
Piotr pisał o niej: Odszedł z tego świata człowiek cichy, wyjątkowo skromny 
i delikatny, o wielkim sercu i wielkiej rzetelności moralnej. - 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Elżbiety Rostworowskiej do męża z 1917 r.; Listy Anny Rostwo-
rowskiej do brata Stanisława Kostki, Toruń, 20 I 1955 i o. Piotra Rostworowskiego do S. M. 
Rostworowskiego, Warszawa, 2 X 1973, do Marii Krzyżanowskiej 19 IX 1998. 
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ROZDZIAŁ XLII

POKOLENIE XV–XVI ROSTWOROWSKICH

JAN JACEK, REBEKA I ICH CÓRKA MARIA 
– ŚWIATOWEJ SŁAWY BADACZKA DZIEJÓW 

INKÓW

POKOLENIE XV
Najmłodszy syn ANTONIEGO i KLARY z Osuchowskich

JAN JACEK Bronisław (Jaś, Jaśko), czwarty i najmłodszy syn Antoniego 
i Klary z Osuchowskich, ur. 18 VIII 1882 w Milejowie pod Lublinem

Wzrastał w atmosferze dworu milejowskiego, w którym pryzm wodzili 
dwaj jego starsi bracia Wojcio i Wawcio, gdyż najstarszy Tolcio już uczył się 
poza domem. Konkurencji z braćmi prawdopodobnie nie wygrywał, Wojcio 
napisał o nim: Jan od dzieciństwa miał charakter trudny, porywczy i nieobli-
czalny. Jego straszy brat nie odmawiał mu zdolności, lecz twierdził, że Jaś nie 
rwał się do nauki. Przebywał na stancjach w Lublinie, Żytomierzu i ponownie 
w Lublinie, gdzie w 1900 nie zdołał zdać matury. Uczuł się pilnie z korepety-
torami i nagle znikł na okres trzech tygodni. Dopiero po ich upływie nadszedł 
z Baku telegram, że tam zdał maturę jako ekstern. Powrócił do Milejowa. 
Potem odbył jednoroczną służbę w pułku dragonów rosyjskich w Siedlcach 
i rozpoczął nauki na Studium Rolniczym w Krakowie, co mu później pozwo-
liło posługiwać się tytułem agronoma. Jak wspominała Teresa z Fudakow-
skich Rostworowska, Jaś przyjechał do Krakowa, by sie �rozejrzeć� i zaczął 
się kręcić koło panny Orpiszewskiej, nikłej blondynki, bogatej jedynaczki, ale 
wkrótce okazało się, że nic z tego i Jaś wyjechał. Nie zamierzał sięgać po lau-
ry uniwersyteckie, a w Krakowie sporo czasu strawił na rozrywkach i grach 
w karty, bowiem znów jego brat Wojcio zapisał: Podczas swojej �Sturm und 
Drangperiode� załatwił się bardzo szybko ze swoją schedą. Chodzi o spadek, 
jaki otrzymał od zasobnego ojca, o którego wypłatę zdecydowanie się doma-
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gał. Mimo, że był zasobnym �studentem�, to jednak w Krakowie pozostały 
po nim różnego typu �długi honorowe�, wymagające uregulowania.

Jego starsi bracia uznali, że trzeba Jasia wyprawić do USA, tam w trud-
nych warunkach nauczy się zarabiać na życie i stanie się wartościowym 
człowiekiem. Wyposażono go zatem godnie w ową podróż. Jaś wyjechał do 
Stanów, przez trzy miesiące się nie odzywał, gdy nagle przyszedł telegram 
z Włoch, że jest bez pieniędzy i prosi o pomoc. Jaś wrócił do Milejowa, a za-
pytywany co się stało z przydanymi mu pieniędzmi, podobno klaskał w dło-
nie i mówił, że to wszystko czysto-świeżo. 

Postanowiono go ponownie wyprawić. Ale tym razem do francuskiego 
portu w Cherbourgu nad kanałem odwiózł go brat Wojciech, co miało za-
gwarantować, że Jaś wsiądzie na statek i odpłynie. Gdy bracia oczekiwali na 
odpływ bandery, do Wojciecha przyszedł telegram, że urodził mu się pierw-
szy syn. Była to wiadomość tej rangi, że Wojciech pozostawił brata w porcie, 
a sam wrócił do Rybczewic. Niedoszły emigrant do Ameryki odsprzedał dro-
gi bilet do USA, a sam udał się do Londynu, gdzie zabawiał się przez kilka 
miesięcy, aż do czasu, gdy znów wysłał do Milejowa telegram, że jest w kło-
potach, bo nie ma pieniędzy. Bracia ponownie udzielili mu pomocy, ale gdy 
wrócił do Milejowa, postanowili, że jeszcze raz go wyprawią do Ameryki, 
pod jednym warunkiem, że już w Milejowie więcej się nie pojawi. Wpierw 
poszukiwanie ryzyka życiowego Jasia skierowało na Haiti. Tam w ciężkich 
warunkach pracował na plantacjach razem z Murzynami, zachorował na ma-
larię. Leczył się chininą, która go uratowała, lecz po części utracił słuch. Ku-
rację odbywał w Szwajcarii i tam poznał państwa d� Harcourt, francuskich 
badaczy kultury andyjskiej, z którymi na razie wyjechał do Anglii. Stamtąd 
postanowił ponownie udać się do Ameryki. Miał płynąć sławnym statkiem 
�Tytanikiem�, ale jakoś zaniedbał terminu jego wyruszenia w rejs i to mu ura-
towało życie. Trochę z przypadku, a w gruncie rzeczy towarzysząc państwu 
d� Harcourt, wsiadł w 1913 na statek płynący do Peru. 

Był przystojnym mężczyzną, znał języki. W Limie musiał znaleźć dro-
gę do najbardziej renomowanych domów, gdyż w krótkim czasie wzbudził 
uczucie u panny Rity de Tovar del Valle, pochodzącej ze starej ziemiańskiej 
rodziny, jaka już w XVI wieku na południu kraju miała swoje dobra. Jest 
to okres bardzo wczesny, skoro Peru zostało podbite przez Francisca Pizar-
ro w latach 1531�1534. W poprzednich wiekach rodzina ta pisała się Tobar. 
Jaśko w 1913 przyjechał do Polski, by uzyskać zgodę starszych braci na ślub 
z Ritą. Gdy otrzymał błogosławieństwo, powrócił do Peru i 14 XI 1914 od-
była się uroczystość jego zaślubin w Limie. 

W Europie już rozgrywały się dzieje I wojny światowej. Jaśko nie spie-
szył się z powrotem do kraju, bo zostałby wcielony do wojska rosyjskiego. 
Nawet później powstała wersja, że wyjechał do Peru, by uniknąć służby w ro-
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syjskim wojsku. W każdym razie czas wojny spędził w Peru. Już 8 VIII 1915 
w Limie urodziła mu się córka, w rodzinie nazywana Maritką. Wkrótce po 
ustaniu wszelkich działań wojennych na ziemiach polskich Jaśko wraz z żoną 
i córką przyjechał do kraju. Zatrzymał się w domu swego brata Antoniego 
(Tolcia) w Kęble pod Wąwolnicą. Kębło też najsilniej utkwiło w pamięci 
jego sześcioletniej córki. Zamierzał pozostać w Polsce i przystąpił do zakupu 
majątku ziemskiego. Sprzedawców poszukiwał wśród Niemców na Pomo-
rzu, którzy wtedy wyzbywali się posiadłości ziemskich na terenach polskich. 
Prawdopodobnie pierwszy majątek nabył od Niemca w rejonie Starogardu. 
Ale postanowił go sprzedać i nabyć inny. W tym czasie odnajmował w Po-
znaniu mieszkanie od swego kuzyna, mjr Stanisława Rostworowskiego, któ-
ry okresowo przebywał na ćwiczeniach w Biedrusku. Major Rostworowski 
w liście z 29 VIII 1922 o wynajmującym tak oto pisał do swojej żony: Po-
nieważ rozporządza dolarami, więc może być z niego dobry lokator. Opinia 
ta świadczy, że przybyły z Peru kuzyn w tym czasie był już raczej zasobnym 
człowiekiem. Ostatecznie Jan Rostworowski nabył majątek Nowa Wieś koło 
Torunia. Widocznie jednak miał duszę globtrotera, a może zraziły go trudne 
warunki ekonomiczne, panujące wówczas w Polsce, w każdym razie w 1923 
wyjechał do Francji i zamieszkał w posiadłości Chateau des Cosses pod St.-

Trzy bratowe, od lewej: 
Rebeka de Tovar y del Valle Rostworowska (1888�1964), żona Jana-Jacka, 

Maria z Brezów Rostworowska, żona Antoniego Jana, 
Elżbieta z Plater-Żyberków Rostworowska (1887�1924), pierwsza żona Wojciecha, 

Kębło 1925
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Amand-Mont- Rond, w departamencie Cher, stosunkowo niedaleko od Lionu. 
Po drodze zatrzymał się w Berlinie, gdzie zakupił dwie kamienice i dwa loka-
le sklepowe. Wkrótce, gdy na skutek inflacji pieniądze przywiezione z Peru 
uległy dewaluacji, dochody przynoszone z wynajmu lokali w kamienicach 
berlińskich stały się dla niego podstawą utrzymania.

Kiedy 23 VI 1923 odbywał się pierwszy Zjazd Rodziny Rostworowskich 
Herbu Nałęcz w Kęble, był jego uczestnikiem, jednakże sam, bez żony i cór-
ki. Swój majątek w Polsce już odsprzedał, gdyż zatrzymywał się w Hotelu 
Europejskim w Warszawie. Mimo posiadania pięknego Chateau, nie pobył 
we Francji zbyt długo, gdyż już około 1931 sprzedał swą posiadłość i prze-
niósł się do Brukseli. Przebywając wciąż w różnych krajach, kulturowo czuł 
się jednak związany z Polską, czego wyrazem jest to, że w latach 1932�1938 
w Warszawie opublikował trzy tomiki poezji: Jaśniejsze jutro (1932), Prze-
błyski (1935) i Zgliszcza i przebłyski (1938). Tomik Jaśniejsze jutro otworzył 
mottem: Kto chce być szczęśliwym, niech nie ucieka od ludzi i świata, lecz 
od samego siebie! Jego wiersze osnute są wokół motywów religijnych i za-
czerpniętych z natury. Wskazują na to, że interesował się religiami Wschodu 
oraz reliktami starych kultur indiańskich w Ameryce Południowej. Ciekawy 
wydaje się jego wiersz Globe-Tretter, w którym mówi o szukaniu szczęścia 
w podróżach. Ostatecznie jednak zapowiada powrót do � miejsca świętego�, 
które zapewne jest poetyckim określeniem ziemi rodzinnej. A zatem jego 
wiersz daje obraz jakiejś sentymentalnej tęsknoty za krajem. Wiersze jego są 
melodyjne, niemniej nie odczuwa się w nich pełnej siły wyrazu artystyczne-
go. Przebywając we Francji wydał własnym nakładem bez daty tomik wier-
szy w języku francuskim Le lieu secret. Utwory te oddają nastroje jego ducha, 
poszukującego ciepłych uczuć i bratnich serc. 

Po paroletnim pobycie w Brukseli Jan Rostworowski zamierzał na dłużej 
wyjechać do któregoś kraju w Azji. Tu jednak napotkał opór ze strony swej 
córki, która oświadczyła, że chce mieć ojczyznę, kraj, który by określał jej 
przynależność narodową. Nie chce być nieustannym podróżnikiem. Wobec 
tego Rostworowscy przybyli do Polski, w której przebywali niemal cały rok 
1934. W tym czasie ważnym wydarzeniem było to, że 20 IX 1934 w Warsza-
wie odbył się ślub jego córki z Zygmuntem Broel-Platerem, podczas którego 
Jaśko był obecny i spełniał ważną rolę ojca prowadzącego córkę do ołta-
rza, przed którym oddawał jej rękę narzeczonemu. Ciekawy komentarz tych 
zaślubin znajdujemy w �Notatkach osobistych� Teresy z Fudakowskich Ro-
stworowskiej, w których zapisała: W tym czasie wypadł ślub Maritki Rostwo-
rowskiej (córki Jana) z Platerem Broel Zygmuntem. Małżeństwo nie po myśli 
wszystkich, bo młody letkiewicz, a wyraźna nagonka Platerów na �miliony 
posagu�, ale zjazd rodziny, przeważnie samych młodych zawsze dobry ma 
wpływ jako przyczynek do jedności poznawania się generacji. Bardzo mądre 
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posunięcie zrobił Jaś Rostworowski, 
gdyż wyjechał z żoną do Ameryki, 
gdzie żona w Peru ma posiadłość 
i młodą parę ze sobą zabierają, �by 
się Plater nauczył pracować�. � Ro-
dzina Platerów dostała po nosie! 

Rzeczywiście, po uroczystoś-
ciach Jaśko z żoną wyjechał do Peru. 
Tam nabył w interiorze hacjendę Hu-
ayacan-Huanuco. Były tam urodzaj-
ne ziemie, lecz do posiadłości tych 
nie było drogi, trzeba było dojeżdżać 
dwieście km końmi przez interior. 
Przesądzało to o tym, że produk-
tów rolnych z tych dóbr nie można 
było zbywać, dlatego posiadłości 
nie przynosiły żadnego dochodu. Na 
hacjendzie tej przebywał trzy lata, 
lecz ostatecznie opuścił ją, uznając 
majątek za stracony. Owa nieudana 
decyzja nabywcza stała się przyczy-

ną sporych długów, które spłacał z dochodów, jakie przynosiły sklepy w Ber-
linie. Przebywając w Limie, podjął budowę domu nad morzem, który jednak 
był nieruchomością zapisaną już wyłącznie na nazwisko jego żony. Domy 
w Berlinie zostały sprzedane dopiero po II wojnie światowej, ale transakcja 
ta wskutek tendencji upaństwowienia nie przyniosła zysku. W korespondencji 
córki jest zatem mowa o niespodziewanym upadku fortuny ojca, zupełnie nie-
przewidzianym, gdyż ojciec o stanie swych finansów nikogo nie informował, 
a także nie szukał u nikogo rady czy pomocy. Rezultat był taki, że Jaśko z żoną 
Rebeką przeszli na całkowite utrzymanie swego zięcia, który również żadnym 
kapitałem nie dysponował. 

W domu Jana znajdowało się wiele ważnych dokumentów rodzinnych, 
sprawozdań ze zajazdów Rodziny Rostworowskich, a co najważniejsze, wy-
dana w 1933 w maszynopisie w dziesięciu egzemplarzach bardzo cenna pra-
ca Stefana Mariana Rostworowskiego pt. Szkic historyczno-genealogiczny 
Rodu z Rostworowa hr. Rostworowskich herbu Nałęcz, dewiza �Nil conscire 
sibi�, która po zniszczeniach wojennych w Polsce uratowała się jedynie w eg-
zemplarzu przesłanym do Peru. Stąd przebywający na emigracji Stefan ją 
odzyskał. Jeszcze przed II wojną światową Jan Rostworowski opublikował 
broszurę uzasadniającą zasadami myśli chrześcijańskiej konieczność prze-
prowadzenia w Peru reformy rolnej. W głoszeniu tych haseł był prekursorem 

Jan Jacek Rostworowski (1882�1969) 
� czwarty syn Klary i Antoniego Ignacego, 

podróżnik, poeta, ziemianin, 
właściciel hacjendy Huayacan-Huanuco 

w Peru
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na gruncie peruwiańskim. Całe życie czuł się poetą. W styczniu 1963 jego 
bratanek o. Piotr Rostworowski donosił swej stryjecznej siostrze Marie-Cla-
ire Rostworowskiej w Callenelle, że stryjcio Jaś z Peru przysłał swe wiersze, 
które świadczą o wielkiej ewolucji jego ducha i o ogromnej drodze przebytej 
w kierunku Boga. Jest w tych wierszach prawdziwa pokora i poddanie się 
woli Bożej, przy gorącej mistycznej tęsknocie za Bogiem. Bo Stryj jest z uspo-
sobienia mistykiem i może właśnie nieumiarkowane szukanie doznań mistycz-
nych było przyczyną jego dziwnych dróg. Wierszy tych nie znamy, ale relacja 
ta rzuca jeszcze jedno, dotąd nie dostrzegane światło na postać Jana z Peru, 
który drogę swego życia już zawracał ku Bogu. Z innego listu napisanego 
do Anny Rostworowskiej dowiadujemy się, że Jan porządkuje swoje utwory 
i ułożył je w trzy tomy. Pierwszy nazywa się �Echa i wiersze różne�, drugi 
�Z wielu stron� i trzeci dopiero był układany. Tak więc Jan Rostworowski 
w Peru pozostawał polskim poetą, tworzył wiersze, które czasem przesyłał 
komuś z rodziny, oczekując odpowiedzi oceniającej �jak kania dżdżu�. Lecz 
w gruncie rzeczy pisał utwory, których nikt nie czytał, bo komuż mógł je 
w latynojęzycznym świecie pokazać? Został zatem obdarzony mocą, jaka nie 
miała gdzie się skierować. Do kresu swych dni mieszkał w domu swej córki 
nad brzegiem morza. Zmarł 1 III 1969 w Limie. 

Bibliografia: Jaśniejsze jutro, Warszawa 1932; Przebłyski, Warszawa 1935; Zglisz-
cza i przebłyski (poezje), Warszawa 1938: Le lieu secret, bdw; �Echa i wiersze róż-
ne� (rps), �Z wielu stron� (rps).

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Sprawozdanie z pierwszego zjazdu rodzinnego Rodziny Rostworowskich 
herbu Nałęcz; List Stanisława Rostworowskiego do żony Zofii, Poznań 29 VIII 1922; Teresa 
z Fudakowskich Rostworowska, Za szlakiem mojego życia. Pamiętniki, mps, s. 104; tejże, 
Notatki osobiste od 1908, mps; Listy Maritki Rostworowskiej do S. M. Rostworowskiego, 
Lima, 25 X 1956, Jana-Jacka Rostworowskiego z Limy do S. M. Rostworowskiego i do 
Anny Rostworowskiej, bdw, Piotra Rostworowskiego, Tyniec 21 I 1963 do Marie Claire 
Rostworowskiej w Callenelle; Relacja córki Marii Rostworowskiej w posiadaniu.S. J. Ro-
stworowskiego.
PUBLIKACJE: J. Klimowicz, Polacy w Peru, �Przekrój� z 30 V 1965, nr 1051, s. 6; Poszukiwa-
nia. Studia o dawnej Polsce. Praca zbiorowa pod red. K. Ostrowskiego, Buenos Aires � New 
York 1968, s. 87; M. Florkowska, Ojciec Piotr � benedyktyn, kameduła, rekluz, Warszawa 
2004, s. 17; Wojciech Rostworowski,.Jak wyglądał stary Milejów i jak tam się kiedyś żyło, 
�Wiadomości Ziemiańskie� nr 18 z 17 V 2004, s. 29�38; O Autorce [w:] Maria Rostworow-
ska, Historia Państwa Inków, Warszawa 2004, s. 11; o. Tomasz Rostworowski SJ, O Bogu 
i ludziach, Warszawa 2005, s. 216.
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REBEKA (RITA) Ana Maria de TOVAR y del VALLE ROSTWOROWSKA, ur. 
10 X 1888 w Puno, córka Augustyna i Edelmiry z del Valle, żona Jana 
Jacka

Pochodziła z rodziny adwokatów i ziemian, od pokoleń bogatych. Za-
chował się testament, spisany w 1802 przez Luis de Tobar, który był synem 
Augustina de Tobar i Andrei Florez Hidalgo. Ów Luis, mimo poślubienia 
Gabrieli Andii Gutierrez de Castro, był bezdzietny. Dlatego też swą olbrzy-
mią fortunę zapisał w równych częściach swemu bratu Joseet�owi i jego sy-
nowi Simonowi. Synem Simona de Tabar był Fernando, żonaty z Petronilą 
Arce. Mamy już zatem filiację: Augustin, jego syn Joseet i jego wnuk Simon 
i prawnuk Fernando. Tu już dochodzimy do bliższych krewnych Rity. A więc 
synem Fernanda był Lorenzo de Tobar, zmarły w 1868, żonaty z Augustiną 
Aquilar Olazabal. Ich synem był Augustin Tovar, ur. 29 VIII 1851, zm. 22 VI 
1915, żonaty ze wspomnianą już Edelmirą del Valle, ur. 1861, zm. 13 VIII 
1902, córką Fernanda del Valle, zm. w 1816 i Saturniny Valenzuela Cordero. 
Dziadek Rity po mieczu Lorenzo de Tobar był w latach 1860�1861 prefektem 
Puno i w wojsku miał stopień pułkownika. Wybitną postacią był ojciec Rity, 
który w Stanach Zjednoczonych ukończył studia ze stopniem inżyniera rolni-
ctwa. Będąc wielkim właścicielem dóbr ziemskich na południu i w centrum 
kraju, zrobił dużą karierę polityczną, wpierw jako prefekt Puno i senator z tej 
miejscowości, później jako prezydent senatu i wielokrotny minister rolnictwa. 
Był fundatorem wyższej szkoły inżynierów rolnictwa w Peru. Umierając, po-
zostawił po sobie jedną z największych fortun w Peru, miał kilka hacjend, 
jedną z nich w Puno. Jaśko Rostworowski żenił się zatem z panną zamożną 

Dom Jana i Rebeki Rostworowskich w Limie
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z domu. Jakkolwiek wszystko na tym świecie jest względne, bowiem jego teść 
trzykrotnie się żenił (Rita była córką z pierwszego małżeństwa) i w związku 
z tym jego majątek uległ kilkakrotnym podziałom. Ponadto w górach prowa-
dził hodowlę merynosów, która jednak okazała się nieopłacalna, bo do miej-
sca, gdzie się znajdowała, nie było dróg dojazdowych. Rita mimo wszystko 
jednak była zamożna. Nie stanowiło to jej jedynej zalety, jest bowiem wspo-
minana jako osoba słodka, miła i ładna. Była uzdolniona muzycznie, grała 
na gitarze i na fortepianie. Kształcona była w szkole zakonnej, ale sądzić 
wypada, że nie uczyniono z niej intelektualistki. Życie pędziła u boku swego 
męża, od którego była o sześć lat młodsza. Swą śmiercią w Limie 10 X 1964 
wyprzedziła go o pięć lat.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Marii Rostworowskiej do S.M. Rostworowskiego, Lima, 6 V 1957; 
Relacja Marii Rostworowskiej w posiadaniu S. J. Rostworowskiego.

POKOLENIE XVI
Córka JANA i REBEKI de Tovar y del Valle

MARIA (Maritka),ur. 8 VIII 1915 w Limie, jedyna córka Jana i Rebeki de 
Tovar y del Valle, la historiadora peruana, etnohistoryk o sławie świato-
wej, wybitny znawca dziejów Andów Peruwiańskich.

Wczesne dzieciństwo spędziła w Limie, lecz w wieku sześciu lat przybyła 
z rodzicami do Polski, w której przebywała w latach 1921�1923. Mieszkała 
wówczas głównie w Kęble pod Wąwolnicą, w domu swego stryja Antoniego 
Rostworowskiego oraz krótko w nabytym przez ojca majątku Nowa Wieś 
pod Toruniem. Z czasu pobytu w Kęble zachowała bardzo dużo wspomnień. 
Gdy odwiedziła dworek kębelski w maju 1998, okazało się, że dokładnie 
pamiętała w jakim rogu salonu stała podczas Świąt Bożego Narodzenia cho-
inka. Było to o tyle zrozumiałe, gdyż świerkowe drzewko szczególnie za-
domowiło się w jej pamięci, bowiem w Limie drzew iglastych w ogóle nie 
ma. Bardziej zadziwiające było to, że przy spotkaniu z miejscowymi kobie-
tami z Kębła okazało się, że pamięta rodzinę dawnego stangreta Józefa, jego 
żonę Szczukową jako tą, która nosiła czworograniasty czepiec. Te remini-
scencje zachowane po siedemdziesięciu pięciu latach nieobecności w Kęble 
były czymś zaskakującym. Z owego wczesnego dzieciństwa Maritka, bo tak 
ją nazywano w rodzinie, zachowała doskonałą znajomość języka polskiego, 
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którego uczyła się w domu, tam odbierając pierwsze wykształcenie. Dalszą 
edukację, również domową, pobierała w Chateau de Cosses we Francji, do-
kąd z Polski udali się jej rodzice. Przebywając w środowisku francuskim, 
pożyczała z biblioteki książki angielskie i z własnej inicjatywy opanowała 
ten język, co jej pozwoliło podjąć samodzielnie próbę przystąpienia do eg-
zaminu wstępnego do Roedean School Brighton w Anglii. Egzamin zdała 
w 1929 i przez dwa lata uczęszczała do tej szkoły. Dbano w niej o wyro-
bienie fizyczne młodzieży i Maritka uprawiała wiele różnych sportów. Była 
przystojna. Jak ją określiła polska dziennikarka Jolanta Klimowicz:Maria to 
piękna, ciemnowłosa kobieta, o ogromnych, brązowych oczach. Po ukończe-
niu szkoły w 1931 udała się na rok do Genewy do Szwajcarii, skąd z kolei 
przeniosła się do Brukseli, gdzie kontynuowała naukę w szkole Sacrế Coeur 
de Linthout. Jej pobyt w Brukseli stał się przyczyną tego, że rodzice opuścili 
Francję i przybyli do Belgii. 

Gdy ukończyła nauki, ojciec zamierzał się udać do któregoś z krajów 
azjatyckich, czemu się ostro przeciwstawiła, domagając się od rodziców tego, 
by określili kraj, który stanie się jej ojczyzną. Chcąc zrealizować jej oczeki-
wania, rodzice przybyli do Polski. Tu Maritka na jednym z bali zorganizowa-
nych w Warszawie poznała Zygmunta hr. Broel-Platera, herbu własnego, ur. 
20 XII 1911 w Osuchowie pod Mszczonowem, nieopodal Warszawy, syna 
Edwarda i śp. Joanny z hr. Tyszkiewiczów herbu Leliwa, pochodzącej z Waki. 
Z nim to właśnie 20 IX 1934 w Warszawie zawarła związek małżeński. Jej 
uroczystość ślubna z Zygmuntem 
Ludwikiem Marią stała się okazją 
do licznego zjazdu rodzinnego. 
Przybyli Broel-Platerowie, gdyż 
Zygmunt miał liczne rodzeństwo. 
Natomiast ze strony Rostworow-
skich starsze pokolenie reprezento-
wali, poza rodzicami panny młodej, 
jej stryj Wojciech � senator z żoną 
Katarzyną, Leonia z Rostworow-
skich Wierusz-Kowalska, prof. 
Michał Rostworowski z córkami 
Marią i Magdaleną oraz jej mężem 
Jerzym Sczanieckim. Przybyli też 
jej stryjeczni bracia: Stanisław, syn 
Antoniego z żoną Marią i Henryk, 
syn Wojciecha oraz stryjeczne sio-
stry Anna (Nuna) i Maria z Ro-
stworowskich z mężem Józefem 

Młoda para 
Maria Rostworowska i Zygmunt Broel-Plater 

wychodzą z kaplicy im. Dzieciątka Jezus 
(Warszawa. ul. Moniuszki 3 a) w dniu zaślubin 

20 IX 1934 
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Krzyżanowskim. Z nieco dalszych krewnych obecni byli Stanisław, pułkow-
nik, Andrzej ze Skobejek, Stefan i Jerzy, synowie Karola, Aleksander, syn Ka-
zimierza z siostrą Marią. Przybyło też troje Rostworowskich z Niegoszowic: 
Maria, Anna i Stanisław, co było wielką rzadkością i przesądziło o tym, że na 
ślubie nie było nikogo z Rostworowskich z Gontyny w Krakowie. Po weselu 
odbyło się czwarte w dziejach zebranie Związku Rodziny Rostworowskich 
w mieszkaniu Leonii Wierusz-Kowalskiej przy placu Napoleona 3. Ponadto 
Rostworowscy służący w wojsku sfotografowali się w swych mundurach ofi-
cerskich na schodach Klubu Myśliwskiego w Warszawie. Na zdjęciu wystą-
piło sześciu Rostworowskich i dwaj szwagrowie Józef Krzyżanowski i Jerzy 
Sczaniecki. Ślub odbył się w kaplicy pw. Dzieciątka Jezus przy ul. Moniuszki 
3 a, należącej do parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Tak liczny udział 
krewnych poświadcza to, jak dużym zainteresowaniem i sympatią cieszyła 
się osoba panny młodej oraz również jej rodzice.

Młoda para po sześciomiesięcznym pobycie w Osuchowie 12 IV 1935 
wyjechała do Peru. Zygmunt Broel-Plater znalazł dość szybko pracę w Li-
mie, lecz, według relacji żony, wszelkie zarobki tracił, przeznaczając je na 
alkohole. Maritka 23 I 1936 w Bellavista (Lima) urodziła córkę Cristinę Ritę 
Joannę Marię, która później wyrosła na przemiłą i bardzo piękna kobietę, lecz 

Kuzynowie oficerowie Wojska Polskiego, obecni na ślubie Marii Rostworowskiej, 
córki Jana-Jacka, od lewej: ppor. Henryk Rostworowski, por. Stefan Marian Rostworowski, 
ppor. Józef Krzyżanowski mąż Marii z Rostworowskich, rtm. Aleksander Rostworowski, 

płk dypl. Stanisław Rostworowski, kpt. Andrzej Rostworowski, 
ppor. Jerzy Sczaniecki mąż Magdaleny z Rostworowskich, ppor. Jerzy Rostworowski 

� zdjęcie na schodach Klubu Myśliwskiego � Warszawa 1934 
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niestety nie znającą języka polskiego. Przechodząc stan poważny i potem 
zajmując się córką, Maritka tylko dwa razy zdołała dojechać do majątku ojca 
w Huanuco, a tak stale przebywała w Limie. Jej córka Krystyna ukończyła 
w Limie angielską szkołę Cambrige School Certificate i 24 IV1954] wyszła 
za mąż za Peruwiańczyka Julio Gallo Perez, którego rodzicami byli Guiller-
mo Gallo Porras i Dorila Perez de Gallo. W małżeństwie tym w Limie uro-
dziły się dzieci: Alejandro (26 IX 1957), który został architektem, Julio (14 
XII1958), późniejszy adwokat i Cristina (3 XI1961), zajmująca się wyrobami 
z ceramiki. Wyszła ona za Alberto Ferreyros i z nim, po siedmiu latach poży-
cia, otrzymała kościelne unieważnienie małżeństwa. Wówczas poślubiła Jose 
Florez Estrada, z którym miała potomstwo i z nim wyjechała do Australii. 
Krystyna Broel-Plater zajmowała się hotelarstwem i turystyką. Miała w Li-
mie hotel nad brzegiem morza. Ale musiała go w 1998 zamknąć, gdyż nastą-
piła radykalna zmiana środowiska. Wielkie opady złamały cykl turystyczny. 
Ze środka Pacyfiku płynęła masa ciepłej wody i to zmieniło oddziaływanie 
chłodzących prądów tak dalece, iż w morzu nawet ryby mdlały. Ziemia obsu-
wała się z gór, drogi się rozpływały i rozsadzało się gliniane podłoże.

Współżycie małżeńskie Maritki nie układało się dobrze. Dla jej małżeń-
stwa tragiczne w skutkach okazały się skłonności alkoholowe męża. Rezulta-
tem tego było to, że już 13 I 1939 Maritka uzyskała cywilny rozwód z Zyg-
muntem Jak napisała w liście do swego kuzyna S.M. Rostworowskiego: Nie 

Jan-Jacek Rostworowski podczas zaślubin swej wnuczki. 
Od lewej stoją: Jan-Jacek, para młoda  Julio Gallo Pérez, Cristina Broel-Plater 

i Dorila Pérez de Gallo � Lima, Peru
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ubiegałam się o otrzymanie anulacji kościelnej, gdyż tutaj jest to kwestia prze-
kazania bardzo dużej kwoty pieniędzy. Gdy wybuchła druga wojna światowa 
Zygmunt Broel-Plater udał się do Francji, gdzie wstąpił do formowanego tam 
Wojska Polskiego. Po upadku Francji ewakuował się do Anglii i w dalszym 
toku wojny służył w Polskich Siłach Zbrojnych. Po wojnie wrócił do Limy, 
ale Maria nie chciała z nim podtrzymywać małżeństwa. Zygmunt zatem po 
krótkim okresie współżycia ze swą kuzynką, ożenił się 7 IX 1952 z Walenty-
ną Axentowicz herbu Gryf, córką Jana i Natalii z Maciejewskich. Z małżeń-
stwa tego urodziła się w Limie 2 VIII1953 córka Anna, zamężna w 1974 za 
Jean van Lier. Zygmunt z drugą żoną również się rozszedł, wrócił do kraju, 
zmarł w 1976 w Warszawie i został pochowany w Osuchowie.

Natomiast Maria Rostworowska 5 VIII 1944 w Limie poślubiła Alejan-
dro de Diez Canseco, herbu własnego, syna Manuela, senatora peruwiań-
skiego i Amalii Coronel-Zegarra-Seminario, pochodzącego ze starej rodziny 
peruwiańskiej, od dawna już uczestniczącej w ważnych, historycznych wy-
darzeniach, jakie rozgrywały się w tym kraju. W jednej ze swych korespon-
dencji Maritka przedstawiła rysunek herbu, jakim się pieczętował Alejandro. 
Pierwszy jego znany przodek, z zawodu wojskowy wysokiej rangi, przybył 
z Hiszpanii. Był to Don Francisco Diez Canseco Tejeder, pochodzący z San 
Sebastian, z Castillo la Vieille. Ów gentelman poślubił w Arequipa w 1693 
pannę Joannę Gómez Butrón. Taki był początek rodu z końcem XVII wieku. 
Dziadek Alejandra, Manuel, urodził się w Buenos Aires, bowiem tam prze-
bywał jego ojciec, pełniący funkcję dyplomaty peruwiańskiego. Ów Manuel 
odgrywał dużą role w życiu politycznym Peru, był senatorem, a nawet kan-
dydatem na wiceprezydenta, był ceniony za to, że bronił wolności przeciw 
dyktatorom. Przodkowie babki Alejandra Marii Amelii Coronel Zegarra Se-
minario także już w XVII wieku przybyli do Peru. Tworzyli znaną rodzinę, 
zasłużoną dla sprawy niepodległości kraju, byli też czynni w dyplomacji. Ro-
dzina ta ma własny herb. 

Początki życia wspólnego Maritki i Alejandro były trudne, bo, mimo 
pięknych tradycji rodzinnych, małżonek nie dysponował żadnym kapitałem. 
W dodatku w tym czasie nastąpił krach fortuny ojca Jana Jacka i Maritka mu-
siała przyjąć na swoje utrzymanie rodziców. Alejandro okazał się człowiekiem 
bardzo pracowitym i już w 1956 Maritka mogła informować swego kuzyna: 
Mamy własny dom, wybudowany podług naszego gustu, jest jasny i wygodny. 
Rodzice mieszkają z nami. We władaniu rodziny pozostał także dom zapisany 
na matkę Rebekę, który Alajandro wybronił przed licytacją. Mąż Maritki rysu-
je się jako postać zgoła dodatnia. To on � jak wspominała � przekonał mnie, że 
mogę i powinnam prowadzić badania naukowe oraz wpłynął na kształt mojej 
własnej tożsamości, tak głęboko zakorzenionej w kulturze andyjskiej. W 1948 
Maria zapisała się jako samouk na najstarszy na kontynencie południowoame-
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rykańskim Uniwersytet San Marcos w Limie (założony w 1551) i pracowała 
pod kierunkiem znakomitego historyka peruwiańskiego Raula Porraz Barre-
nechea, którego nazywała swoim �wielkim nauczycielem�. Jej pierwsza sa-
modzielna praca badawcza, monografia Pachacutec Inca Yupanqui, została 
w 1953 wyróżniona niezwykle cenioną w Peru nagrodą literacką � Inca Gar-
cilaso de la Vega�. Zachęcona tym, zaczęła prowadzić prace badawcze nad 
przedhiszpańskimi społecznościami Wybrzeża Peru. Jej mąż w tym czasie był 
już właścicielem fabryki mebli i cegielni, a to jej dawało niezależność finan-
sową. Alejandro jednak zmarł 6 II 1961 i Maria przez dwa lata samodzielnie 
prowadziła jego przedsiębiorstwa, które potem sprzedała.

W 1963 otrzymała stypendium Fundacji Wenner Gren dla badań antro-
pologicznych na Cornell University, Ithaca, Ny, w Stanach Zjednoczonych. 
Przyznane stypendium miało promować badania nad językiem keczua. Po 
powrocie do Limy uczestniczyła w pracach prowadzących do powołania In-
stytutu Badań Peruwiańskich. Rok 1964 decydująco zmienił tryb jej życia, 
bowiem wtedy na okres czterech lat otrzymała stanowisko attachế kultural-
nego ambasady peruwiańskiej w Madrycie. Jak wspominała potem po latach, 
okres jej pobytu w Madrycie pozwolił jej wyraziście zarysować kierunek pro-
wadzonych przez nią badań. � Miałam łatwy dostęp � wspominała � zarówno 
do archiwum Indii Zachodnich w Sewilli, jak i stałą łączność i pomoc ze stro-

Dr Maria Rostworowska po poślubieniu swego drugiego męża Alejandro de Diez Canseco 
(1944) i sukcesie swej kolejnej książki �Curacos y Sucesiones en la Costa Norte de Pero� 

(1961)
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ny Instytutu Kultury Hiszpańskiej, który znajduje się w Madrycie. W Sewilli 
dotarła do sprawozdań podatkowych, których kopie spłonęły na terenie Peru, 
a w Hiszpanii znajdowały się jako dokumenty oryginalne, przesyłane w po-
czątkach panowania Hiszpanów przez gubernatorów i niższych urzędników 
utworzonych władz. Zapoznanie się z tymi dokumentami pozwoliło jej wska-
zać na ówczesne osadnictwo. Odczytanie informacji, że w odległości 40 km 
od Limy znajdowała się wówczas dość znaczna osada, zadecydowało o tym, 
że w rejonie tym przeprowadzono prace wykopaliskowe, które potwierdziły 
tezę Marii Rostworowskiej. Później już jej sugestie co do prowadzenia badań 
archeologicznych były potwierdzane zdjęciami robionymi z samolotów. 

Drugim nurtem jej badań była paleobotanika. Otóż raporty podatkowe 
podawały, jakie uprawy były obciążone zobowiązaniami fiskalnymi. Na pod-
stawie właśnie tych wykazów Maria Rostworowska mogła stwierdzić, że 
góry peruwiańskie, dziś nagie, w XVI wieku były porośnięte zielonym ru-
nem, dającym paszę żyjącym tam sarnom i jeleniom. Badaczka dokumentów 
sewillskich udowodniła też, że Andy przed czterema wiekami porośnięte były 
bulwiastą rośliną �maca�, która utrzymywała się nawet na wysokości 3500 
m. Reasumując, badania jej tworzyły nową geografię dawnego osadnictwa 
na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej oraz dawały obraz zasięgu 
terytorialnego ginącej dziś już roślinności i co za tym idzie, utrzymywania 
się liczniejszych gatunków zwierzyny. Przed zakończeniem swej misji w am-
basadzie Rostworowska de Diez Canseco została obrana wiceprzewodni-
czącą Stowarzyszenia Radców Kulturalnych Amerykańskich i Filipińskich 
w Madrycie. W 1972 otrzymała stypendium Fundacji Forda, umożliwiające 
jej uczestnictwo w seminarium poświęconym �Cywilizacji środkowoamery-
kańskiej i andyjskiej�, prowadzonym na Uniwersytecie Iberoamerykańskim 
w Meksyku. Była współorganizatorką tego seminarium. Gdy ostatecznie po-
wróciła do Limy, na okres lat 1973�1974 objęła stanowisko badacza w Na-
rodowym Muzeum Kultury Peruwiańskiej. W 1974 otrzymała stypendium 
badawcze Fundacji im. Johna Simona Guggenheima, a w latach 1975�1976 
ponownie stypendium badawcze Fundacji Forda, które wykorzystała na kon-
tynuację swoich poszukiwań w Sewilli. 

W tamtejszym Archiwum Indii Zachodnich znajdują się raporty o stanie 
ludności, najstarsze z 1538, raporty o osadnictwie, wydarzeniach, dokumenty 
sądowe oraz obrazujące stosunki z Indianami. Jednocześnie zmieniło się jej 
zaszeregowanie zawodowe. W 1975 na okres pięciu lat objęła stanowisko 
dyrektora Narodowego Muzeum Historii w Limie. Nadal otrzymywała sty-
pendia, w 1977 z Volkswagena, na prowadzenie badań obejmujących środki 
utrzymania marynarzy. Miała tu współpracować z Seminarium Archeologicz-
nym Uniwersytetu Katolickiego. Z kolei w 1978 otrzymała stypendium Fun-
dacji Forda na poszukiwania w archiwach hiszpańskich i w Muzeum Brytyj-
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skim. Ta tak wielka ilość przyzwanych jej przez różne fundacje stypendiów 
wynikała z tego, iż nie trafiały one w próżnię, lecz zawsze przynosiły plon 
publikacji naukowych. Wystarczy wskazać, że tylko w latach 1970�1980 
ukazały się dwadzieścia dwie pozycje naukowe jej autorstwa. Znając biegle 
język hiszpański, francuski, angielski i polski, przez całe życie publikowała 
swoje proce w języku hiszpańskim. Do jej naczelnych prac z tego wspomnia-
nego dziesięciolecia należą wydane w Limie w latach 1977�1978: Etnia y 
sociedad, Costa peruana prehispanica i Senorios indigenas de Lima y Canta. 
Szczególnie ta pierwsza praca była charakterystyczna dla kierunku jej badań, 
zmierzających do odtworzenia kształtu etnicznego społeczeństwa na Wybrze-
żu Peruwiańskim w dobie przedhiszpańskiej. 

W 1980 ze stanowiska dyrektora przeszła na stanowisko naczelnego 
badacza w Instytucie Badań Peruwiańskich, który szesnaście lat wcześniej 
współtworzyła. Na stanowisku tym pozostawała jeszcze przez wiele lat. Na-
dal otrzymywała finansowe subwencje na cele badawcze. W1988 takim ce-
lem było określenie statusu kobiety w okresie przedhiszpańskim w porówna-
niu ze statusem współczesnym życia kobiet na wsi i w środowisku migrantów 
w Limie. W roku następnym otrzymała subwencję z Concytec na badania 

Dr Maria Rostworowski dnia 3 VI 1998 r. po wykładzie wygłoszonym 
w języku hiszpańskim na Uniwersytecie Warszawskim stoi w otoczeniu członków rodziny, 
od lewej: Krystyna Breol-Plater � córka Marii, dalej Rostworowscy Andrzej z żoną Anną, 

Stanisław Jan, Maria Dietlowa, Janusz Łączyński, i Rostworowscy Wojciech, Ludwik, 
Barbara, Elżbieta z Rostworowskich Dembińska
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nad ośrodkiem religijnym Pachacamac. Ponadto przez całe lata uczestniczyła 
w niezliczonych konferencjach, seminariach i kolokwiach naukowych. Jej 
wędrówki naukowe obejmowały przede wszystkim Peru, lecz także Stany 
Zjednoczone, Japonię i Francję. W 1963 po raz pierwszy po wojnie przyje-
chała do Paryża. Spotkała się tam ze Stefanem Marianem Rostworowskim, 
który pisał o niej: Ślicznie wygląda, pełna werwy i inicjatywy. Jest wprost 
imponująca szerokością zainteresowań.(�) obecnie objeżdża Europę i po-
wróci jeszcze do Francji i będzie u nas w Reims. Mamy też pojechać razem 
do Cosses, gdzie jej dzieciństwo upłynęło, a ja tam jako student dojeżdżałem 
na święta. W 1994 była wiceprzewodniczącą Międzynarodowego Kongresu 
Amerykanistów w Sztokholmie. W 1998 Maria Rostworowska zawitała do 
Polski na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego, �Wspólnoty Polskiej� 
i Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykańskich. Na Uniwersyte-
cie Warszawskim, na zaproszenie rektora prof. Włodzimierza Siwińskiego, 
3 VI 1998 przy bardzo licznej frekwencji wygłosiła po hiszpańsku wykład 
pt. �Problemy historiografii Państwa Inków�. Po wykładzie na cześć Pani 
Doktor w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie został wyda-
ny cocktail, na który gości zapraszali rektor Siwiński i JE Jorge Castaneda 
Mendez, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Peru w Warsza-
wie. Potem Maria Rostworowska odbyła podróż, połączoną ze spotkaniami 
w Krakowie, gdzie miała konferencję w Collegium Novum i była podejmo-
wana przez rektora Franciszka Ziejkę, oraz w Poznaniu, gdzie miała wykład 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Potem samochodem głównego orga-
nizatora jej wizyty, prof. Mariusza Ziółkowskiego, wędrowała po dawnych 
siedzibach Rostworowskich. Była w Józefowie nad Wisłą, w Kęble, oglądała 
pałac Radziwiłłów w Lublinie, dawną siedzibę jej pradziadka Antoniego Me-
litona Rostworowskego, prezesa Komisji Województwa Lubelskiego. Dotar-
ła do Pruszyna pod Siedlcami, siedziby pułkownika Stanisława Rostworow-
skiego z czasów napoleońskich i zamierzała udać się do Wiśniewa, gdzie 
jest grób jej stryja biskupa mariawickiego Wawrzyńca Rostworowskiego. Nie 
dotarła tam z powodu obrania mylnego kierunku na inny Wiśniew, też leżący 
w Siedleckiem. W Warszawie spotykała się z rodziną, dyrektor Wojciech Ro-
stworowski zawiózł ją i towarzyszącą jej córkę Krystynę do Osuchowa. Tam 
Krystyna ze wzruszeniem zobaczyła grób swego bardzo mało znanego ojca. 
Maria i Krystyna, dzięki tym podróżom, są tymi członkami rodziny, które 
najlepiej znają dawne siedziby swych antenatów. 

Doktor Rostworowska po roku 2000 udała się wraz z córką do Australii, 
by odwiedzić swoją wnuczkę Cristinę i prawnuki. Mając już dziewięćdzie-
siąt lat podróżowała samolotem, by wziąć udział w seminarium organizowa-
nym w Andach. Gdy leciałem samolotem do São Paulo, przedstawiłem się 
siedzącemu obok mnie pasażerowi, który słysząc moje nazwisko, od razu 
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wspomniał prof. Marię Rostworowską, z którą miał zaszczyt uczestniczyć 
w ważnym seminarium naukowym. Internet jest pełen informacji o Marii Ro-
stworowskiej. Obecnie wszędzie, w publikacjach i na konferencjach nauko-
wych występuje ona pod swoim nazwiskiem rodowym Rostworowski. Łącz-
nie zestaw jej prac spisanych do maja 1998 obejmuje siedemdziesiąt pięć 
pozycji, wydawanych głównie w Limie, ale także w Valladolid (Hiszpania), 
Waszyngtonie (USA), Turynie (Włochy), Meksyku (Meksyk), Tokio (Japo-
nia), Berlinie (Niemcy), Madrycie (Hiszpania), Paryżu (Francja), Camberze 
(Australia), San Francisco (USA). Dekada 1981�1990 była jeszcze płodniej-
sza od poprzedniej, bowiem przyniosła aż dwadzieścia cztery publikacje jej 
pióra. Wśród nich takie prace, jak: Estructuras andinas del poder. Ideologia 
religiosa y politica (Lima 1983); czy wielokrotnie wydawana Historia del 
Tabuantinsuya (I wyd. Lima 1988), czy wreszcie Dona Francisca Pizarro. 
Una ilustrre mestiza, 1534�1598 (Lima 1989). Struktura andyjskich władz. 
Ideologia religijna i polityczna � pierwsza z wymienionych prac zapewne 
mogłaby w Polsce mieć wielu czytelników. Wreszcie jej podstawowa pra-
ca Historia del Tabuantinsuya (Historia Państwa Inków), ukazująca dzieje 
imperium powstałego około 1470 i trwającego do 1533, które obejmowa-
ło od 10 do 14 mln mieszkańców i rozciągało się na terenach dzisiejszego 

Zgromadzenie rodzinne w Limie w 1999 r. 
Od lewej: Julio Gallo Plater � wnuk Marii Rostworowskiej, Wojciech Rostworowski � syn 
Stanisława Jana z Warszawy, Mikołaj Rostworowski, Alejandro Gallo Plater � drugi wnuk 
Marii, dr Maria Rostworowska, Cristina Broel-Plater Perez � córka Marii, Cristina Gallo 

Plater � wnuczka Marii, siedzi Cristina Flores Estrada żona Julio Gallo Platera, NN
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Peru, Boliwii, Ekwadoru, Kolumbii, Argentyny i Chile. Słowo Tabuantin-
suyu oznacza cztery prowincje razem. Tym ogromnym imperium zarządzał 
lud Inków, skupiony w prowincji Cusco (słowo to oznacza pępek świata) 
w Peru i liczący od pół do miliona członków, nie mający teleksów, telefonów, 
a nawet pisma, nie znający pojęcia pieniędzy. Autorka tego dzieła odnajduje 
mechanizmy tworzące społeczeństwo tego imperium. Jednym z nich było pa-
naca, czyli ród, powstający na zasadzie tego, że suweren mógł żyć z różnymi 
kobietami, co zwiększało liczebność rodziny, a należący do rodu w pieśniach 
i malowidłach byli zobowiązani do sławienia bohaterskich czynów suwere-
na. Oni też byli posiadaczami wszelkich dóbr, dysponowali podległymi sobie 
kapłanami, wróżbitami, kobietami, oni strzegli mumii poprzedniego władcy, 
który jakby nie przestawał panować, mimo przejścia na tamtą stronę. Bardzo 
ważną rolę w zastępstwie pieniądza odgrywał andyjski system wzajemności, 
wyrażający się w tym, że gdy się kogoś prosiło o pomoc, dawało mu się coś 
w zamian. Bogatszy władca, niedysponujący dostatecznie liczną siłą roboczą, 
pozyskiwał ją od sąsiadów dzięki darom, jakie im składał w postaci kobiet, 
strojów, obiektów kultu, koki. Ale też tą drogą podporządkowywał sobie są-
siadów. Posiadanie siły roboczej i armii było narzędziem ekspansji państwa. 
Istotnym środkiem służącym utrzymaniu władzy było budowanie i posiada-
nie pod swoim zwierzchnictwem magazynów żywności. Inkowie zasłynę-
li też zdolnością budowy dróg (30 do 50 tys. km), wykorzystywanych dla 
pielgrzymek ludności do miejsc świętych oraz przemieszczania się w razie 
potrzeb armii. Byli też budowniczymi mostów drewnianych i linowych. Przy 
drogach zakładali tzw. tampu, to jest zajazdy, w których zatrzymywali się 
członkowie administracji centralnej. Ekspansja polityczna rzadko odbywała 
się drogą krwawych podbojów. Przeważnie dowódca armii przybywającej do 
sąsiedniego ludu prezentowany był jak Syn Słońca. Społeczeństwo zjednywał 
rozdawaniem darów, a dopiero po pewnym czasie wprowadzał ustrój państwa 
Inków. Jedynie bunty poddanych były krwawo tłumione przez wymordowa-
nie wszystkich mężczyzn danego plemienia. Wojny prowadzono zimą, bo la-
tem wojownicy wracali do pracy na roli. Etniczny zwierzchnik plemienia lub 
prowincji zwany był curaca. Przedstawiciele curaca przebywali w Cusco jako 
zakładnicy. Curaca miał tron, spełniał funkcje religijne, reprezentował władze 
centralne, zajmował się redystrybucją ziemi i zbiorów. Pomiędzy władzą Inki 
i społeczeństwem funkcjonowali urzędnicy administracji i kapłani, którymi 
mogli być mężczyźni i kobiety. Kapłani wróżyli przyszłość ze świeżo wy-
dobytego z ciała serca lamy. Nie podejmowano ważnych przedsięwzięć bez 
wróżb kapłanów. Urzędnicy administracji organizowali prace rolne, budowę 
dróg, kierowali rzemieślnikami, nakładali kary na buntowników. W niektó-
rych prowincjach istniała też warstwa kupców. Na czele państwa stał Sapa 
Inka, wielki władca, który znajdował oparcie w elitach, początkowo tylko 16 
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panaca, to znaczy w tyluż rodach arystokratycznych. W państwach prowin-
cjonalnych panował dwupodział lub nawet czwórpodział władzy: mianowa-
ny władca i jego koregent lub dwóch władców i dwóch pomocników. Nawet 
każda prowincja był dzielona na dwie połowy i raz większą władzę miał jeden 
curaca, drugim razem drugi curaca. Ludzie pracy yama � słudzy dzieleni byli 
według systemu dziesiętnego, na dziesiątki, setki. Ma czele tych grup stali na-
czelnicy, kierujący pracami. Indianin w wieku dwudziestu pięciu lat się żenił 
i otrzymywał tupu � działkę pod uprawę, która stanowiła źródło utrzymania 
jego rodziny. Inkowie nie znali pieniądza. Bogactwo polegało na posiadaniu 
ziemi, stada lam, wyrobów (biżuterii), produktów rolnych przechowywanych 
w magazynach, dzięki którym można była realizować zasadę wzajemności 
(prezenty) i utrzymywać wojsko. Uprawa obejmowała ziemniaki, kukurydzę, 
kokę. Irygacją objęto 82 tys. hektarów na wyższych terenach. Starano się 
upowszechniać jeden język keczua, bardzo trudny, bowiem znaczenie słowa 
zmieniało się przez wielką ilość sufiksów. Inkowie nie mieli pojęć ogólnych: 
dobra, Boga. Rodziny rozwijały się po linii matki, dzieci utrzymywali bracia 
matki. Podstawą imperium nie była wspólnota narodowa. Po pojawieniu się 
Hiszpan w Peru poszczególne plemiona przechodziły na ich stronę i dlatego 
też imperium szybko upadło. Rozprawa Marii Rostworowskiej, przełożona 
na język angielski i japoński, ujmuje również historię polityczną państwa In-
ków. Dawniej historia ta była odtwarzana z zapisów dokonanych przez Hi-
szpan. Badacz holenderski Reiner Tomas Zuidema zakwestionował przyjęty 
obraz historii imperium, twierdząc, że powstał on na tle mitycznej religijnej 
interpretacji dziejów i jest nieprawdziwy. Wobec tego należy podjąć rein-
terpretację na podstawie odrębnych badań etniczno-antropologicznych. Sta-
nowisko Rostworowskiej jest pośrednie i koncyliacyjne. Uznaje, że legendy 
o przeszłości imperium są w dużej mierze prawdziwe, bo Inkowie pamiętali 
przeszłość swego państwa przynajmniej w wymiarze trzech poprzednich po-
koleń. Niemniej zapis owej przeszłości, zaczerpnięty z przekazu mówionego 
i odnotowanego przez Hiszpan, trzeba konfrontować na podstawie badań et-
niczno-antropologicznych i ona właśnie tę metodę stosuje. Drugim wielkim 
walorem pracy Marii Rostworowskiej jest to, że ukazała ona państwo Inków 
w szerokim przekroju życia społecznego różnych prowincji i warstw społecz-
nych, a nie, jak czynili to poprzedzający ją badacze, wyłącznie z perspektywy 
ośrodka centralnego w Cusco.

Ta fundamentalne praca Marii Rostworowskiej jako pierwsza została prze-
tłumaczona na język polski. Tłumaczenie dokonali Miłosz Giersz i Patrycja 
Prządka. Obie te osoby były uczniami prof. Mariusza Ziółkowskiego, kierow-
nika Andyjskiej Misji Archeologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Oparcie 
naukowe dawało Centrum Studiów Latynoamerykańskich na czele z prof. An-
drzejem Dembiczem. Wydawcą była Biblioteka Narodowa. Książka ukazała 
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się pod tytułem Historia Pań-
stwa Inków (Warszawa 2004), 
nad jej edycją pracowano trzy 
lata.Promocja książki odby-
ła się bardzo uroczyście na 
Uniwersytecie Warszawskim 
z udziałem rektora UW, amba-
sadora Republiki Peru w War-
szawie, dyrektora Biblioteki 
Narodowej oraz profesorów 
Dembicza i Ziółkowskiego. 
Nakład w ciągu roku niemal 
się rozszedł. Wydanie książki 
było także aktem wdzięczno-
ści dla dr Marii Rostworow-
skiej, która od lat stanowiła 
oparcie dla działań Andyjskiej 
Misji Antropologicznej UW 
w Peru. Polski egzemplarz 
Historii Państwa Inków został 
wręczony autorce na uroczy-
stym spotkaniu z ambasado-
rem Rzeczypospolitej Polskiej 
w Limie.

Już od 1980 dr Marię Ro-
stworowską spotykały różne, 
bardzo znaczące wyróżnienia 

publiczne. Z wielkim historykiem naszej Rodziny Emanuelem Rostworow-
skim wiąże ją to, że nigdy nie była naukowym pracownikiem dydaktycznym, 
lecz zawsze szła własną drogą. Jak już wspominano, jest członkiem zało-
życielem Instytutu Badań Peruwiańskich, członkiem Instytutu Raula Porras 
Barrrenechea w Limie, członkiem Instytutu Studiów Andyjskich Uniwer-
sytetu Berkeley w Kalifornii (USA), członkiem rzeczywistym Narodowej 
Akademii Historii Peru (w 1995 została jej wiceprzewodniczącą), członkiem 
korespondentem Królewskiej Akademii Historii Hiszpanii, członkiem ko-
respondentem Narodowej Akademii Historii Argentyny, członkiem honoro-
wym Stowarzyszenia Geograficznego w Limie oraz członkiem Stowarzysze-
nia Nauk Historyczno-Wojskowych Peru.

Otrzymywała też liczne wyróżnienia i nominacje: W 1981 wyróżnie-
nie Howard F. Cline for American History za książkę Senoros Indigenas de 
Lima y Canta; W 1990 odznaczenie Palmas Magisteriales przyznane jej przez 

Dr Maria Rostworowska w Limie przyjmuje swą 
pierwszą książkę �Historia Państwa Inków� 

przetłumaczoną na język polski. 
Książkę wręcza prof. dr hab. Mariusz Żiółkowski 
z Uniwersytetu Warszawskiego, asystuje poseł RP 

w Peru
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Ministerstwo Edukacji Peru (stopień Amauta). W 1993 Specjalne Uhonoro-
wanie podczas III Międzynarodowego Kongresu Etnohistorii w Santiago de 
Chile. 18 stycznia 1994 wręczono jej Medal Miasta Limy; tego też roku wrę-
czono jej za 1993 Nagrodę Juan Mejia Baca za książkę Ensayos de Histo-
ria Andina; została także honorowym wiceprezydentem Międzynarodowego 
Kongresu Amerykanistów w Estocolmo. W 1996 otrzymała Nagrodę Sigillo 
d�Oro Międzynarodowego Centrum Etnohistorii w Palermo we Włoszech. 
W 1997 została dekorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP, 
a w 1998 Medalem Komisji Edukacji Narodowej, otrzymała też Medal Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz w 1999 honorową odznaką Zasłużony dla 
Kultury Polskiej, przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Polsce. 
Jeszcze w kwietniu 1998 został jej złożony hołd podczas Międzynarodowej 
Konferencji �U Progu Tysiąclecia� w Limie za przeszłe i obecne prace nad 
dziejami Hispanoameryki. 22 VII 2008 Pierre Charasse, ambasador francuski 
w Limie, dekorował ją w swojej rezydencji Komandorią Orderu Sztuki i Li-
teratury (Ordre des Arts et des Lettres). Jak podano, Francja tym gestem dała 
wyraz swego uznania dla współdziałania tej Peruwianki polskiego pochodze-
nia w dziedzinie badań dziejów peruwiańskich

Do wielkich jej wyróżnień należało to, że w 1991 została doktorem ho-
noris causa Państwowego Uniwersytetu San Augustin w Arequipa w Peru, 
w 1996 doktorem honoris causa Pontyfikalnego Uniwersytetu Katolickiego 
Peru, w 1997 doktorem honoris causa Państwowego Uniwersytetu w Trujillo 

Dyplomy dr Marii Rostworowskiej eksponowane na ścianie jej gabinetu w Limie 
(fot. W. Rostworowski)
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w Peru, a w 1998 doktorem honoris causa Żeńskiego Uniwersytetu Prywat-
nego Najświętszego Serca Jezusowego w Limie, ponadto w 1996 otrzymała 
tytuł honorowego profesora Katolickiego Uniwersytetu Świętej Marii Panny 
w Arequipa w Peru. Nominacje te wskazują na to, że wyraźnie wyróżniły 
ją katolickie elity intelektualne jej ojczyzny. Ale przyszedł też czas, kiedy 
otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Stało się to 
na posiedzeniu Senatu UW 21 IV 2010. Wniosek o przyznanie tego tytułu 
miał czterech recenzentów: prof. dr. Hab. Nikolai�a Grube z Uniwersytetu 
w Bonn, prof. dr. hab. Aleksandra Posern-Zieleńskiego z Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr. hab. Jana Szemińskiego z Uniwersy-
tetu Hebrajskiego w Jerozolimie i prof. dr. Gary�ego Urton�a z Uniwersytetu 
Harvard w USA. Wszyscy czterej profesorowie jednogłośnie poprali wnio-
sek o przyznanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego 
dr Marii Rostworowskiej de Diez Canseco. Ceremonia wręczenia odbyła się 
w czerwcu 2010w Limie i laudację wygłosi orędownik spraw Marii Rostwo-
rowskiej i promotor procesu przyznania tytułu prof. dr hab. Mariusz Ziół-
kowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Maria Rostworowska, Peruwianka, bo takie ma obywatelstwo, pozo-
stająca czynnym pracownikiem naukowym Instytutu Badań Peruwieńskich, 
podczas swej wieloletniej pracy etnohistoryka zasłynęła jako prekursor pe-
ruwiańskiej interpretacji faktów historycznych imperium inkaskiego i kultur 
prekolumbijskich Ameryki Łacińskiej. Jej praca, ostatecznie autorki dwudzie-
stu książek i osiemdziesięciu artykułów naukowych, została uczczona dokto-
ratami honoris causa oraz nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi w kilku 
krajach. Dobrze, że i Polska nie zapomniała o swej wybitnej rodaczce.

Pomoc lub realizacja projektów badawczych:
FOMCIENCIAS, proyecto �Subordinación y complementariedad�, 

análisis sobre el status de la mujer en tiempos prehispánicos, en la campe-
sina actual y en las migrantes de Lima, con Cecilia Blondet y Marisol de la 
Cadena. 1988; (realizacja projektu stadium porównawczego statusu kobiety 
w czasach prehistorycznych z obecnym jej statusem na wsi i w środowiskach 
migracyjnych.

CONCYTEC, ayuda a la investigación del proyecto �El dios Pachacamac 
y el Señor de los Milagros�1989 (pomoc w realizacji badań nad ośrodkiem 
religijnym w Pachacamac).� 

Summer Sénior, Fellowship, Dumbarton Oaks 19.
Uczestnictwo w licznych kongresach i seminariach w Peru, w USA, na 

Florydzie i w Waszyngtonie, w Meksyku, Hiszpanii, we Włoszech i w Japo-
nii.
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Bibliografia: Pachacutec Inca Yupanqui (1953); Pesos y medidas en el Perú Pre-
hispánico, trabajo presentado al II Congreso Nacional de Historia (1958), tomo II 
de las Actas, Lima (1960); Succession, cooption to kinship and royal incest among 
the Incas, �Southwestern Journal of Anthropology� 1960. vol. 16 nr 4, University of 
New México, Alburquerque; Curacas y Sucesiones. Costa Norte, Imprenta Minerva, 
Lima (1961); Nuevos datos sobre tenencia de tierras reales en el Incario, �Revista 
del Museo Nacional de Historia�, Lima 1962); Los ascendientes de Pumacahua, tra-
bajo presentado al III Congreso Nacional de Historia, Lima 1963; Dos manuscritos 
inéditos con datos sobre Manco II, tierras personales de los Incas y mitimaes, �Re-
vista Nueva Coránica� N° 1, órgano del departamento de Historia de San Marcos, 
Lima 1963; Nuevos aportes para el estudio de la medición de tierras en el Virreinato 
e Incario, �Revista del Archivo Nacional�, t. XXVII, entrega I y II (1964�1966); 
Las tierras reales y su mano de obra en el Tahuantinsuyu, �Actas y Memorias 1967-
1968) - Congreso Internacional de Americanistas, Madrid-Sevilla (1964); Etnohisto-
ria de un valle costeño durante el Tahuantinsuyu,, �Revista del Museo Nacional�, 
t. XXXV, Lima 1968; Los Ayarmacas, �Revista del Museo Nacional�, t. XXXVI, 
Lima (1969�1970); El repartimiento de doña Beatriz Coya en el valle de Yucay, 
�Historia y Cultura�, N° 4, Lima 1970; Breve ensayo sobre el Señorío de Ychma 
o Ychima, �Boletín del Seminario de Arqueología�, N° 13, Pontificia Universidad 
Católica, Lima 1970; Las etnías del valle de Chillón, �Revista del Museo Nacional�, 
t. XXXVIII, Lima1972; El sitio arqueológico de Concón en el valle del Chillón: 
derrotero etnohistórico, �Revista del Museo Nacional�, t. XXXVIII, Lima 1972; 
Urpayhuachac y el símbolo mar, �Boletín del Seminario de Arqueología�, N° 14, 
Pontificia Universidad Católica, Lima 1973; Plantaciones prehispánicas de coca en 
la vertiente del Pacífico, �Revista del Museo Nacional�, t. XXXIX, Lima 1974;Pe-
scadores, artesanos y mercaderes costeños en el Perú prehispánico,� Revista del 
Museo Nacional�, t. XLI, Lima 1975; Los Ayarmacas, �Cuadernos Prehispánicos�, 
N° 6, Universidad de Valladolid, Valladolid 1975; La Visita de Chinchacocha de 
1549, �Anales de Huancayo�, Huancayo 1975;. El tributo indígena en la primera 
mitad del siglo XVI en el Perú, �Estudios sobre política indigenista española�, Val-
ladolid 1976; El Señorío de Changueo, costa norte, �Boletín del Instituto Francés 
de Estudios Andinos�, N° 1-2, vol. 5, Lima 1976; Etnía y sociedad, Costa perua-
na prehispánica, Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1977; Coastal Fisherman, 
Merchants and Artisans in prehispanic Perú, The Sea in the Pre-Colombian World, 
conferencia en Dumbarton Oaks, Washington (26�27 de octubre de 1974) 1977; La 
estratificación social y el Hatun Curaca en el mundo andino, �Histórica�, N° 2, vol. 
1, Lima 1977; Reflexiones sobre la reciprocidad, �Revista del Museo Nacional�, t. 
XLII, Lima1978; Algunos comentarios hechos en las Ordenes del Dr. Cuenca, �Hi-
storia y Cultura�, N° 9, Lima1978; Señoríos indígenas de Lima y Canta, Instituto de 
Estudios Peruanos, Lima 1978 (este libro obtuvo Honorable Mention for the 1981 
Howard F. Cline American History); Una hipótesis sobre el surgimiento del Estado 
Inca, Actas del III Congreso peruano del Hombre y la Cultura Andina, t. I, enero-fe-
brero (1967) 1978; Canta: un caso de organización económica andina, Etnohistoria 
y Antropología Andina, Primera Jornada del Museo Nacional de Historia, noviembre 
(1976) 1978; Guarco y Lunahuaná. Dos señoríos pre-hispánicos de la costa surcen-
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tral, Revista del Museo Nacional, t. XLIV, Lima 1978�1980; Breves notas sobre la 
estructura sociopolítica en la costa peruana precolombina, � Collectanea Instituti 
Anthopos� 1979, N° 21, libro jubilar en homenaje a Hermann Trimborn, Estudios 
Americanistas II, Editores Roswith Harman-Udo Oberem, Bonn, Alemania; Estru-
cturas políticas y económicas de la costa central del Perú pre-colombino, �Revista 
Histórica� 1980, discurso de orden a la incorporación como Miembro de Número 
a la Academia de la Historia (octubre 1979); La voz �parcialidad� en su contexto 
del siglo XVI, �Etnohistoria Andina� 1981, Segunda Jornada del Museo Nacional de 
Historia (1979). La vida de un poblado de pescadores, La pesca en el Perú Prehi-
spánico, Ministerio de pesquería, Lima1981; Los pescadores del litoral peruano 
en el siglo XVI o Yunga Guaxme, �Nova Americana� 1981, N° 4, Universidad de 
Turín, Italia; Mediciones y cómputos en el Antiguo Perú, en Heather Lechman y Ana 
María Soldi, comps., La tecnología en el mundo andino, t. 1, Universidad Nacional 
Autónoma de México 1981; Recursos naturales renovables y pesca, siglos XVI y 
XVII, Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1981; Dos Probanzas de don Gonzalo, 
curaca de Lima (1555-1559), �Revista Histórica� 198�1982, t. XXXIII, órgano de la 
Academia Nacional de Historia; Comentarios a la Visita de Acarí en 1593, �Históri-
ca� 1982, N° 2, vol. VI, Pontificia Universidad Católica, Lima; Testamento de don 
Luis de Colán, curaca en 1622, �Revista del Museo Nacional�, t. XLVI, Lima 1982; 
Estructuras andinas del poder. Ideología religiosa y políticas, Instituto de Estudios 
Peruanos, Lima 1983; La Tasa ordenada por el Licenciado Pedro de la Gasea en 
1549, �Revista Histórica� 1983�1984, t. XXXIV, órgano de la Academia Nacional de 
Historia, Lima; El baile en los ritos agrarios andinos (sierra norcentral), �Historia y 
Cultura� 1984, N° 17, Museo Nacional de Historia, Lima; Recuerdos del gran Ma-
estro Raúl Porras Barrenechea, Homenaje a Raúl Porras Barrenechea, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos-Instituto Raúl Porras Barrenechea-Centro de Estu-
dios de Investigaciones Peruanos, Lima 1984; Mitos andinos relacionados con el 
origen de las subsistencias, �Boletín de Lima: N° 35, Año 7, Lima 1985; Patronims 
with the consonant �F� in the Guarangas of Cajamarca, Andean Civilization and 
Ecology, an Interdisciplinary Perspective on Andean Ecological Complementary, en 
Shozo Masuda, Izumi Shimada y Craig Morris, eds., University of Tokyo, Japón 
1985; La Tasa de Capachica de 1575, �Revista Histórica�, órgano de la Academia 
Nacional de Historia, Lima 1985-1986; La mujer de la época prehispánica, �Docu-
mento de Trabajo�, N° 17, Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1986; Entre el mito 
y la historia. Psicoanálisis y pasado andino, Edición Imago, S.A., Lima 1987 (coau-
tora con Max Hernández, Moisés Lemlij, Luis Millones y Alberto Péndola); Historia 
del Tahuantinsuyu, Instituto de Estudios Peruanos-CONCYTEC, Lima 1988 (tres 
ediciones en el año); Conflicts over Coca Fields in 16h Century Perú (Joyce Marcos 
ed.), Memoirs of the Museum of Anthropology, University of Michigan, Studies in 
Latín American Etnohistory & Archaeology, Ann Arbor 188; La antigua región de 
Colesuyu, en Ramiro Matos, comp., Sociedad Andin Pasado y Presente, contribu-
ciones en homenaje a la memoria de César Fonseca Martel, FOMCIENCIAS, Lima 
1988; Costa Peruana Prehispánica, 2a edición corregida y aumentada de �Etnía 
y Sociedad�, Instituto de Estudios Peruanos, Luna 1989; Doña Francisca Pizarro. 
Una ilustre mestiza (1534�1598),
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Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1989; Etnohistorical Considerations about the 
Chimor, en Michael E. Moseley and Alana Cordy-Collins, eds., The Northern Dy-
nasties: Kingship and Statecraft in Chimor, Dumbarton Oaks Research Library and 
Collection, Washington 1990; Los Kipu en la planificación inca, Quipu y Yupana, 
CONCYTEC, Lima 1990; Las macroetnias en el ámbito andino, Allpanchis 35/36, 
vol. 1, Instituto Pastoral Andina, Lima 1991; Ordenanzas para el servicio de los tam-
bos del Departamento de Huamachuco hecho por el licenciado González de Cuenca 
en 1567, �Revista Histórica�, órgano de la Academia Nacional de Historia, t. XXVI, 
1987-1989, Lima 1991; Algunos mitos referentes al dios Pachacamac, El umbral de 
los dioses, publicación de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, Lima 1991; Las 
visitas de Cajamarca de 1571-72 y 1578 (con P. Remy), Lima 1992; Pachacamac y 
el Señor de los Milagros. Una trayectoria milenaria, Instituto de Estudios Peruanos, 
Lima 1992;  Der Spáte Horizont, Inka Perú, SOOOJahre Indianische Hochkul-
turen, Berlín 1992; La sociedad Inca, Los Incas y el Antiguo Perú, 3000 años de 
historia, 2 t., Quinto Centenario, Madrid 1992; El dios Con y el misterio de la pampa 
de Nasca, Latín American Indian Literatures Journal,� A Review of American Indian 
Texts and Studies� vol. 9, N° 1 Spring, Pennsylvania State University, Guest Edit. 
Elizabeth Benson 1993; Ensayos de historia andina. Élites, etnías, recursos, Insti-
tuto de Estudios Peruanos-Banco Central de Reserva del Perú, Lima 1993; Origen 
religioso de los dibujos y rayas de Nasca, �Journal de la Société des Américanistes�, 
t. LXXIX, Musée del Homme, París 1993; Historia del Tahuantinsuyu, Instituto 
de Estudios Peruanos, Lima, 6a eidición (edición especial para Bolivia, Programa 
Nuestra Biblioteca, Reforma Educativa-Secretaría Nacional de Educación) 1995; La 
mujer en el Perú prehispánico, �Documento de Trabajo� N° 72, Instituto de Estudios 
Peruanos, Lima1995; La mujer en el Perú prehispánico, �Revista Tawantinsuyu� 
N° 1, Universidad de Gamberra. Australia 1995; Coastal Islands of Perú: Myths 
and Natural Resources, en Life and Afterlife in Ancient Perú: Treasures from Rafael 
Larco Herrera Museum. Catalogue of Objects. Fine Art Museums of San Francisco 
1997; Quién fue Pachacutec Inca Yupanqui?, en Libro Homenaje al Dr. don Aurelio 
Miró Quesada Sosa 1997; Pachacamac and El Señor de los Milagros, en Native Tra-
ditions in the Postconquest World, Dumbarton Oaks, Washington 1997; Pachacutec 
y la leyenda de los chancas. Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1997; Ensayos 
de historia andina II: Pampas de Nasca, género, hechicería. Instituto de Estudios 
Peruanos-Banco Central de Reserva del Perú, Lima. Mayo 1998;Historai Państwa 
Inków, wprowadzenie Mariusz Ziółkowski, zdjęcia Jose Miguel Helfer Arguedas, 
Warszawa, II wyd. Warszawa 2007; Le Grand Inca, Paris 2008

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH, S. M. Rostworowski, 
Okólnik z 1 IX 1957 (rotaprint); List Marii Rostworowskiej do S.M. Rostworowskiego, 
Miraflores, 6 V 1957; Listy: Marii (Maritki) Rostworowskiej, Madrid (ok. 1941) do Ma-
rie Claire Rostworowskiej w Callenelle, Marii Rostworowskiej, Lima, 25 X 1956 do S. M. 
Rostworowskiego, Anny Rostworowskiej do S. M. Rostworowskiego, Toruń, 26 VIII 1962; 
List S.M. Rostworowskiego z Reims z 18 XI 1965 do Anny Rostworowskiej w Toruniu; Cur-
riculum vitae Maria Rostworowska (mpis w posiad. S. J. Rostworowskiego; Cronograma de 
la estada de la Prof. Maria Rostworowski de Diez Canseco en Polonia; Zaproszenie Rektora 
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Prof. Włodzimierza Siwińskiego na odczyt dr Marii Rostworowski de Diez Canseco i uro-
czystość wręczenia jej medalu Uniwersytetu Warszawskiego; Zaproszenie Rektora UW i am-
basadora Jorge Castaneda Mendez na cocktail ma część gościa Uniwersytetu Warszawskiego 
Pani dr Marii Rostworowski de Diez Canseco � 3 VI 1998; Wywiad S.J. Rostworowskiego 
z Marią Rostworowską (niepublikowany); BKUL Zaproszenia ślubne, rpis 1221, k. 11 fiar 
part ślubne Marii Rostworowskiej i Zygmunta Platera. 
PUBLIKACJE: Kultura polska w Peru, �Tydzień Polski�, Londyn nr 23 z 4 VI 1960; Juan Jose 
Vega, Curacas y sucesiones en la Costa Norte, �Suplemento Dominical del Comercio� z 21 
maja 1961; J. Klimowicz, Maca rośnie w Andach, �Trybuna Robotnicza� 1965; Sz. Konar-
ski, Platerowie /w:/ �Materiały do biografii, Genealogii i Heraldyki Polskiej�, Buenos Aires-
Paryż 1967, s. 132; John V. Murra, �Annales, Sociếtas, Civilisationes� 1978, vol. 33 nr 5, 
s. 1205-1206; Julio Carracedo, Informe de los Incas enterrados en Lima, �Dominical, Lima 
31 styczeń 1988; Victor Mendivil, Leyendas peruanas para niňos, Lima, brw; Stanisław Ro-
stworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, s. 140, 303;); Rostworowska Maria � hasło 
w Słowniku uczonych polskich na emigracji, s. 376�377, M.Ziółkowski, Wprowadzenie oraz 
O Autorce, [w:] M. Rostworowska, Historia Państwa Inków, Warszawa 2004, s. 7-12; S. J. 
Rostworowski, Rostworowscy w Kęble, �Gazeta Wąwolnicka� 2004, nr 7, s. 4, wydanie spe-
cjalne; S. J. Rostworowski, Dzieje Inków (o dr Marii Rostworowskiej), �Forum Polonijne� 
2005, nr 6, s. 16.
INNE: Maria Rostworowska dếcorếe Commandeur de l�Ordre des Arts et des Lettres, internet 
(zdjęcia). 
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ROZDZIAŁ XLIII

POKOLENIE XVI–XVIII ROSTWOROWSKICH

DZIECI MARII Z BREZÓW 
I ANTONIEGO JANA ROSTWOROWSKIEGO (1)

POKOLENIE XVI
Dzieci ANTONIEGO Jana i MARII z Brezów

MARIA, imię zakonne KLARA Józefa (Maryjka), ur. 24 II 1899 w Milejowie, 
zakonnica w Zgromadzeniu des Dames de St. Maur w Callenelle w Belgii.

W rodzinie całe życie była nazywana Maryjką. Dwanaście lat swego 
dzieciństwa spędziła w Milejowie, który w jej świadomości był jej domem 
rodzinnym. Pierwsze nauki pobierała naturalnie w domu. Jej nauczycielką 
była Stefania Gołdykowska, pochodząca z Dyneburga. Ale również jako naj-
starsza z rodzeństwa bardzo wiele korzystała z kontaktu z ojcem. Wspomina-
ła, że po 1905 do Milejowa zaczęli przybywać różni panowie, którzy zasia-
dali w salonie i jako tajni działacze Narodowej Demokracji toczyli polityczne 
dysputy. Dzieciom natomiast, jak wspominała: Kazano siadać na progu sa-
lonu, patrzeć, słuchać, milczeć i nigdy nikomu obcemu czegoś nie powtarzać. 
- Co robią ci panowie, o czym mówią? � pytali mnie jako najstarszej moi 
braciszkowie Antoś i Staś. Odpowiadałam, zupełnie przekonana o prawdzie 
mego przypuszczenia � Będą obierali króla polskiego � Kto to będzie? �Na 
pewno tatuś, a może pan Roman Dmowski. Milejów zatem dla Maryjki był 
szkołą patriotycznego myślenia. Wiele korzystała z lektur polskich, które na 
głos wieczorami czytał jej ojciec. W tych wieczornych godzinach patriotycz-
nej edukacji uczestniczyli także jej bracia. Maryjka wspominała: Byliśmy 
przekonani, że nasza ojczyzna dojdzie z czasem do wolności. Modliliśmy się 
o nią. Bóg jest przecież Bogiem historii, a jeśli do poprowadzenia Polski do 
wolności cud byłby potrzebny, to ten cud zrobi. Wiara nasza została potwier-
dzona! Wychowanie domowe nie obejmowało tylko sfery ducha. Starano się 
także Maryjkę nauczyć jazdy konnej, ale spadła z kucyka i zbiła sobie nosek. 
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Mając siedmioro rodzeństwa ze swym bratem Antosiem należała do grupy 
tych najstarszych dzieci (może jeszcze razem z Nuną), które uczestniczyły 
w pełnym ruchliwości i dynamizmu życiu swego ojca. 

Maryjka była bardzo rodzinna. Jeździła do Żyrzyna do wujostwa Wes-
slów, była z rodzicami w Miropolu u wuja Stanisława Czapskiego, w Kra-
kowie u ciotki Marii Dąbrowskiej, w Warszawie u wuja Henryka Sienkie-

wicza, odwiedzała Woronieckich 
w Kaniach, uczestniczyła w balach 
i zabawach tanecznych. Była we-
soła, miła i pogodna. Wraz z mat-
ką uczestniczyła w wygłaszaniu 
pogadanek na tematy religijne 
w Żeńskiej Szkole Gospodarstwa 
Wiejskiego w Nałęczowie. Okres 
I wojny światowej przyszło jej 
spędzić pod Mohylewem, gdzie 
przebywała w latach 1915�1917, 
odesłana przez ojca wraz z częś-
cią rodzeństwa, w obawie przed 
wkraczającymi na Lubelszczyznę 
wojskami austriackimi. Gdy wró-
ciła do Kębła, nadal uczestniczyła 
żywo w świeckim życiu społecz-
nym, a jednak okazało się, że jest 
zdecydowana wstąpić do klaszto-
ru. Niemniej po zdanej w gimna-
zjum lubelskim maturze wpierw 
udała się na studia na Sorbonę do 

Paryża. Tam przebywała w latach 1918�1921. Wybrała Francję, dlatego że 
ten kraj bardzo lubił jej ojciec. Wspominała, że gdy chodziła po ulicach Pa-
ryża, często spotykała zakonnice. Zatrzymywała je i wypytywała z jakiego są 
zgromadzenia, na czym polega ich apostolat, duchowość ich zakonu. Wyniki 
tych rozmów odnotowywała, zastanawiała się nad nimi, wiele się modliła. 
Później odwiedzała te kongregacje, które wydawały jej najodpowiedniejsze 
jej duchowym oczekiwaniom. Jej ojciec, gdy bywał we Francji, do której 
przyjeżdżał; leczyć serce w Royat, we wszystkich decyzjach towarzyszył jej 
duchowo. Ostatecznie jednak pod wpływem ojca Courcoux, którego poznała 
w Paryżu, postanowiła wybrać poważny zakon Dames de Saint Maur. 19 III 
1923 wstąpiła do jego paryskiego Instytutu. Pierwsze śluby zakonne złożyła 
24 IX 1923 w Lille, przyjmując imię zakonne Klara. Swoim powołaniem 
zakonnym przyczyniła się także pośrednio do wstąpienia do zakonu swego 

Maria imię zakonne Klara Rostworowska 
(1899�1996) � najstarsza córka Antoniego Jana, 
późniejsza zakonnica Zgromadzenia des Dames 

de St. Maur
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kuzyna Tomasza Rostworowskiego. Ponieważ na jej pierwsze śluby w 1923 
wybrał się do Francji jej ojciec, zabrał wtedy ze sobą Tomka Rostworow-
skiego, który w Belgii odwiedzał zakony dominikanów i jezuitów, nie będąc 
jeszcze zdecydowanym, który zakon obierze. Wizyta w klasztorze jezuitów 
w Enghien w Belgii przesądziła o wyborze Towarzystwa Jezusowego. 

Maryjka w 1924 przybyła do Callenelle i tam spędziła pięćdziesiąt dzie-
więć lat swego życia. Po trzech latach otrzymała wieść o śmierci matki. Zo-
stała wezwana do przyjazdu do Kębła. Ponieważ jej rodzice znali wiele ro-
dzin tak w Kęble jak w Nałęczowie, siostra Klara Rostworowska nawiązała 
z nimi kontakt, zachęcając młode dziewczęta do tego, by zechciały zapoznać 
się z życiem dachowym jej zakonu. Największe zrozumienie swej misji zna-
lazła u Franciszki Rak. Po nieco dłuższym pobycie w Polsce wróciła do swe-
go zakonu w Callenelle w towarzystwie trzynastu młodych panien, z których 
najmłodsza miała szesnaście lat, najstarsza dwadzieścia jeden. Z tej gromadki 
niewątpliwie trzy osoby wstąpiły do zakonu. Były to siostry Franciszka Rak, 
Bernadeta Rak i Jadwiga Kalinowska. Siostra Klara wraz ze swymi trzema 
Polkami osiadła w Callenelle pod Tournai w Belgii, gdzie ich zakon prowa-
dził żeński internat i gimnazjum. Gdy się przyjeżdżało do Callenelle, miało 
się wrażenie, że odwiedza się zakon polski, bowiem aż cztery siostry mówiły 
biegle po polsku. Po powrocie do zakonu siostra Klara przygotowała opra-
cowanie życia swej matki, które mogłoby służyć do wystąpienie w procesie 
beatyfikacyjnym zmarłej. 

Maryjka drugie wieczne śluby 
zakonne złożyła 25 IX 1928. Tak 
dotrwała w Callenelle do wybuchu 
wojny. Siostry uciekły przed Niem-
cami na teren Francji i kierowały 
się w stronę kanału La Manche. Ale 
nie zdążyły dojść do morza, gdy za-
garnęli je najeźdźcy. Wtedy wróciły 
do swej szkoły. Ich eskapada trwała 
sześć tygodni. Władze okupacyjne 
nie zgodziły się na otwarcie szkoły, 
siostry żyły w wielkiej biedzie, gło-
dowały. Wtedy Maryjka nabawiła 
się awitaminozy całego organizmu. 
Po zakończeniu wojny szkoła za-
konna w Callenelle została ponow-
nie otwarta i przez długi czas miała 
powodzenie, bowiem katolickie, 
a nawet niekatolickie rodziny fran-

Siostra Marie-Claire Rostworowska 
� dyrektorka żeńskiego gimnazjum 
w Callenelle koło Tournai w Belgii
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cuskie, chcąc chronić swoje córki przed szerzącą się w kraju demoralizacją, 
oddawały je na wychowanie zakonnicom w internacie leżącym już w innym 
kraju, ale nieopodal granicy z Francją. Siostra Klara w owym gimnazjum wy-
kładała różne przedmioty, a po paru latach została przełożoną zgromadzenia 
i dyrektorką szkoły. Była bardzo zapracowana, tygodniowo prowadziła czter-
dzieści godzin lekcji. Ale w 1966 w Cellenelle była już nowa przełożona, 
o której pisała, że jest bardzo miła. Była to jej dawna uczennica. 

W dniu 24 IX 1973 w Callenelle odbyły się jej śluby wieczyste złote. 
Przebywając wiele lat w stałym miejscu zamieszkania stała się łączniczką 
w korespondencji i relacjach całej rodziny. Przykładowo jej najmłodszy brat 
Jaś, pełniąc różne, także i tajne funkcje na emigracji podczas wojny, podawał 
jej adres jako kontaktowy dla otrzymywanych wiadomości. Po wojnie okaza-
ło się, że jej drugi brat Mikołaj pozostał z całą dużą rodziną poza granicami 
kraju i odwiedzał swoją siostrę, jak również odwiedzały ją jego dzieci. Siostra 
Klara ułatwiła też start życiowy na terenie Francji Henrykowi Wysockiemu, 
synowi swej siostry Zofii, zamordowanej podczas wojny przez bandytów. We 
Francji stale zamieszkiwał jej kuzyn Stefan Rostworowski, a okresowo także 
Andrzej i Izula Rostworowscy, dzieci jej brata Stanisława Kostki z Milejo-
wa. Callenelle odwiedzali też Rostworowscy zamieszkali stale w kraju, jak 
Henryk, czy Stanisław Jan. Siostra Klara prowadziła spis odwiedzających ją 
krewnych, znalazło się w nim trzydzieści pięć osób z rodziny Rostworow-
skich, przybywali także krewni z innych rodzin, jak np. Brezowie, Szułdrzyń-
scy. O. Piotr tak o niej pisał: Maryjka ma tak wyjątkowy wdzięk osobisty, 
płynący z bliskości Boga, i tyle zrozumienia dla każdego człowieka, że kto tam 
raz dotrze, chętnie powraca. We Francji odbywały się zjazdy Rostworow-
skich spędzających wakacje w tym kraju w małej miejscowości Les Coutils, 
zwanej przez krewnych � Kutyłowem�. W zjazdach tych �ciocia� Maryjka 
też brała sporadycznie udział. 

Do kraju przybywała rzadko. Ale była w sierpniu 1963, zatrzymywała się 
w Lublinie, gdzie odwiedzała rodziny sióstr Polek. Codziennie była w ruchu, 
codziennie miała masę spraw, była ruchliwa, aż zwiewna. Potem pisała list 
dziękczynny: Między jednym wykładem a drugim, czasem między dwoma ka-
jetami przesuwają mi się [przed oczyma] śliczne stare szkice lubelskie, mrok 
zapadającego wieczoru, z łuną nowych pobudowisk. W 1968 była ponownie 
w Polsce, wtedy wiele czasu spędziła ze swą siostrą Anną w Toruniu. Zawsze 
prowadziła wielką korespondencję rodzinną, informując jednych krewnych 
o losach drugich. Rok 1977 był dla niej ruchliwy, bowiem przebywała w oto-
czeniu najbliższych krewnych w �Kutyłowie�, a potem na dłużej zatrzymała 
się w domu Stefanostwa Rostworowskich w Reims. W Polsce była ponow-
nie na przełomie sierpnia i września 1978, uczestniczyła wtedy w zjeździe 
rodzinnym w Gostyniu zorganizowanym przez Ludwika Rostworowskiego. 
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Było to dla niej źródłem niemałej radości, gdyż poznała wielu swoich bliskich 
krewnych, z którymi dotąd się nie spotykała. Była też obecna na uroczystoś-
ciach koronacji figury Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy. Jak widać 
z tych dat, jej odwiedziny w Polsce były rzadkie. Do Barbary i Stanisława 
Rostworowskich pisała: Żyję pod głębokim wrażeniem mianowania naszego 
Kardynała jako Chrystusowego Namiestnika dla Kościoła świata. Wzrusza 
nas potężnie ta namacalna opieka Matki Bożej oraz hołd oddany nagle war-
tości, męstwu, wierze naszego drogiego Narodu. 

Czas upływał. Rola szkoły zakonnej, niedysponującej zapewne nowocześ-
nie przygotowanymi wykładowcami, malała, aż przyszedł czas jej likwidacji 
w 1979. Z braku powołań nie było dopływu kadry nauczającej. Siostra Klara 
w 1982 pisała: W moim zacisznym Callenelle przyjmujemy młodych i doro-
słych na rekolekcję, wypoczynek dusz, wymiany, spacery z modlitwą. Dużo 
z tym pracy, ale taka radość, że można gościć, umożliwiać otwarcie Domu 
i dzielić się z tymi, którym w harmidrze trudno się skupić, pomodlić, nabrać 
sił Bożej pomocy. Był to rok 1982. Maryjka wówczas wysyłała do dwudziestu 
paczek żywnościowych do swych krewnych przeżywających w Polsce stan 
wojenny. Poszukiwała adresów, na przykład Józka Krzyżanowskiego w Lub-
linie. Jednocześnie wierzyła, że w następnym roku będzie mogła odwiedzić 
Polskę. I tak się stało. Od 6 do 27 VI 1983 przebywała, po raz ostatni, w kraju. 
Tymczasem Callenelle już zamierało. Z końcem 1983 została przeniesiona 
do centralnego domu zakonnego w Jumilhac w Paryżu, przy ulicy L�Abbé 
Grégoire 12, skąd pisywała jeszcze listy do Polski. Przeżywała bardzo to, że 
musiała opuścić Callenelle, w którym spędziła pięćdziesiąt lat pracowitego 

Siostra Claire Rostworowska w centralnym domu zakonnym Jumilhac w Paryżu, 
gdzie przebywała w latach 1883�1996 i tam zmarła
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żywota wychowawcy i pedagoga.. Wiele osób do niej pisało, zapytując jakie 
będą jej dalsze losy. Starała się zebrać psychicznie, twierdząc, że nie trzeba 
się zasklepiać na przeszłości, ale też rozszerzać horyzont na dzień dzisiej-
szy, który przynosi nowe możliwości, nowe stosunki przyjaźni, współpracy 
i pomocy. Powoli tracąc wzrok, pisała ukośnie, a nawet poszczególne linijki 
zachodziły jedna na drugą, tak że jej tekst był prawie nieczytelny i niezrozu-
miały. Ale otrzymując te listy wiedziało się z jak wielkim sercem i dobrocią 
są pisane. Myślało się, że jak dobrze, iż jest ktoś taki, kto za całą naszą rodzi-
nę modli się i prosi o miłosierdzie Chrystusa dla niej. Zmarła w poniedziałek 
16 IX 1996 w Jumilhac w Paryżu, o czym kraj zawiadomiła żyjąca jeszcze 
siostra Jadwiga Kalinowska. Została pochowana na cmentarzu Montparnasse 
w Paryżu. Poza polską ziemią odchodził do Boga człowiek wielkiej radości 
życia, wielkiej dobroci i wielkiej wiary. 

Bibliografia: Opracowanie dziennika duchowego Marii z Brezów Rostworowskiej; 
Wspomnienie Maryjki Rostworowskiej, córki Antoniego Rostworowskiego, za-
mieszkałej z rodzicami od 1899 r. do 1911 r. w Milejowie poczta Jaszczów (rps).
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20 I 1946, Toruń. 2 I 1964, do Marii Dietlowej, Toruń, 23 VIII 1968, Marie Claire Rostwo-
rowskiej do S. J. Rostworowskiego, Callenelle, 22 IV 1962, 27 X 1963, 25 XI 1977, 5 XI 
1978, 31 VIII 1979, 6 XII 1982, 5 V 1983, Paryż, 28 II 1984, do S. M. Rostworowskiego, 
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PUBLIKACJE: Andrzej Rostworowski, Ziemia, której już nie zobaczysz, Warszawa 2001, s. 
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164; H. J. Zawistowski, Szkoła Żeńska Gospodarstwa Wiejskiego w Nałęczowie, [w:] Zie-
miaństwo na Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców, t. 2, opr. H. Łaszkiewicz, Lublin 
2007, s. 386.

ANTONI Maria Józef, ur. 22 I 1900 w Milejowie, od młodości był przez ro-
dziców przygotowywany do wielkiej roli spadkobiercy tradycji rodu 

Reprezentował czwarte pokolenie Antonich Rostworowskich właścicieli 
Milejowa. Od dzieciństwa przywiązywał wielką wagę do utrzymywania ser-
decznych stosunków rodzinnych. Na przykład z okazji przyjęcia Pierwszej 
Komunii św. pisał do swej babki do Więckowic: Babunia nie ma pojęcia jak 
nam babuni brakowało (na tej uroczystości).W dzieciństwie cierpiał na silną 
newralgię. Bóle ustąpiły dopiero po operacji jednego nerwu z boku czoła, 
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przeprowadzonej w 1910 w Wies-
baden. Nauki pobierał u guwer-
nerów domowych. Wraz ze swą 
starszą siostrą Maryjką uczestni-
czył we wszystkich ważnych po-
dróżach rodziców do Krakowa, 
do Miropola i naturalnie do Ży-
rzyna. Od 1910 mieszkał w Kęb-
le i tu też spędził czas I wojny 
światowej. Uczęszczał do �Szko-
ły Lubelskiej�, w której w 1919 
zdał maturę. W obliczu toczącej 
się wojny z bolszewikami nie-
mal zaraz po maturze zgłosił się 
jako ochotnik do wojska. Wstąpił 
w Warszawie do 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich. W styczniu 
1920 uczestniczył w przemarszu 
pułku przez odebrane Niemcom 
Pomorze. Brał udział we wspo-
minanej potem wielokrotnie uro-
czystości zaślubin Polski z mo-
rzem, kiedy to w Pucku sztandar 
pułku spod Krechowiec został za-
nurzony w falach Bałtyku. Z Po-
morza pułk został odwołany na 
front wschodni, gdzie brał udział 
w wyprawie na Kijów. Antoś i jego kolega, ppor. Stanisław Zamoyski, służyli 
w czwartym szwadronie. Koń, na którym Antoś odbywał kampanię, był to 
ciężki gniady wałach mieniem Fortepian. Na terenie Ukrainy ułani krecho-
wieccy brali udział w licznych potyczkach. Lecz stosunkowo szybko doszli 
w rejon Fastowa nieopodal Kijowa. 

Z końcem maja 1920 zaczęła się już kontrofensywa 1 Armii Konnej Bu-
dionnego. Do 6 czerwca wojska polskie, w tym pułk krechowiecki, skutecznie 
odpierały kontrofensywę bolszewicką. Lecz Budionny przerwał front polski 
i już 7 czerwca zagony konne bolszewików doszły do Żytomierza i Berdyczo-
wa. Przebywający na Froncie Północnym mjr Stanisław Rostworowski 12 VI 
1920 pisał do żony: Turbuję się o Antosia Rostworowskiego, czy w szarżach 
nie spotkała go jakaś krzywda. Wspaniałe muszą tam być bitwy kawaleryjskie. 
Zupełnie jak za Czarnieckiego, ale wolę, że obaj szwagrowie udziału w nich 
nie biorą. W obawie o okrążenie dywizja polskiej kawalerii spod Kijowem 

Antoni Maria Rostworowski (1900�1938) 
� najstarszy syn Antoniego Jana, 

ochotnik w wojnie z bolszewikami, 
ranny pod Beresteczkiem, 

zarządzał majątkiem Kębło, po sprzedaży 
opiekował się niewidomymi w Laskach
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podjęła odwrót w kierunku na Żytomierz, potem Beresteczko. Historycy tych 
walk, mjr Jan Litewski i rtm. dypl. Władysław Dziewanowski, tak opisali je-
den z dni kampanii ukraińskiej: Natarcie I pułku ułanów i batalionu piechoty 
na Szczurowice, prowadzone wzdłuż grobli pod silnym ogniem przeciwnika, 
skończyło się szturmem spieszonych szwadronów i opanowaniem wsi. Następ-
nie szwadrony 1 i 4 już w konnym szyku ścigały nieprzyjaciela na Zawidcze 
i Stremilcze, szerząc popłoch na jego tyłach. 2 szwadron, znajdujący się przy 
baterii, kilkakrotnie szarżował na zbliżające się ławy rosyjskie, powstrzymy-
wane ogniem naszej artylerii. Przeprawa o godz. 13 została zdobyta. 1 Dywi-
zja miała teraz możność działania na tyły grup kawalerii nieprzyjacielskiej, 
która walczyła z brygadą płk. Orlicz-Dreszera. Niestety zaczął się odczuwać 
brak amunicji. Szwadrony prowadzące dłuższą walkę o przeprawę, wystrze-
lały wszystkie swoje zapasy. Artyleria również zużyła wszystko, co posiadała. 
Tymczasem wzmogły się natarcia przeciwnika, które zagrażały baterii artylerii 
i dowództwu dywizji. Został nawet zabity ppor. Zygmunt Wichert, dowódca 
plutonu karabinów maszynowych. Dowódca dywizji nakazał odwrót na Be-
resteczko. Odbywał się on pod ogniem nieprzyjaciela, który pułkowi ułanów 
zadawał straty. Zostało rannych dwóch oficerów, siedmiu ułanów zginęło, 
a dwudziestu jeden zostało rannych, w śród nich postrzał w głowę otrzymał 
ułan Antoni Rostworowski,, który odszedł do szpitala., a jego wierzchowca 
przejął kolega z plutonu Jan Fudakowski. Antoś podczas walk spisywał się 
dzielnie. Jego brat Jan, wyolbrzymiał jednak jego zasługi, głosząc, iż Antoś 
prowadził szarżę wtedy, kiedy już wszyscy oficerowie jego szwadronu polegli. 
Tak raczej nie było, gdyż we wspomnieniach kolegów Antosia nie ma mowy 
o tym, aby zginęli wszyscy oficerowie czwartego szwadronu. Niemniej czyn 
Rostworowskiego musiał być w jakimś stopniu nadzwyczajny, gdyż został on 
odznaczony Krzyżem Walecznych. Po owych walkach na Ukrainie Antoś już 
do wojska nie powrócił. Stopnia oficerskiego nie osiągnął. Ale był pierwszym 
Rostworowskim z linii milejowskiej, który od czasu pradziadka Antoniego 
Melitona stanął do walki pod polskim sztandarem.

Po podreperowaniu zdrowia udał się na studia do Krakowa. Ale w Krako-
wie przebywanie długo nie trwało, gdyż odkrył w sobie talent artysty malarza 
i postanowił udać się na studia do Paryża. Jego młodszy brat Jaś pisał o nim: 
Mając reputację malarza i poety, cieszył się ogromnym powodzeniem u pań. 
Wzmianka ta daje wiele do myślenia, bowiem ojciec Jacek Woroniecki, prze-
mawiając w parę lat później nad grobem Antosia, mówił o nim: Chciał za-
łożyć rodzinę i tu mu Bóg drogę przekreślił. Czyli, że jakoś jego miłość nie 
osiągnęła spełnienia. Nie wiadomo, czy na przeszkodzie stanęła wola rodzi-
ców, czy inne okoliczności.[zdjęcie nr 4] Natomiast uzdolnienia malarskie 
miał niewątpliwie, świadczy o tym fotografia jego świetnego autoportretu. 
Przyjaźnił się z Józefem Czapskim, wśród kolegów artystów był coraz bar-
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dziej ceniony. Zdaniem Edmunda 
Moszyńskiego: Miał dość po-
kaźny dorobek w postaci nama-
lowanych przez siebie obrazów, 
m.in. portretów. Słyszałem o nich 
pochlebne oceny. Niemniej jego 
studia paryskie drogo kosztowały 
ojca, właściciela Kębła, twierdzo-
no nawet, że późniejsza sprzedaż 
majątku w jakimś stopniu spowo-
dowana była wydatkami ponie-
sionymi na pobyt Antosia w Pary-
żu. Tymczasem po czterech latach 
ojciec wezwał go do powrotu do 
Polski, po to, by zajął się pro-
wadzeniem majątku ziemskiego 
w Milejowie. Znów jego brat Jaś 
napisał: Kiedy jego nazwisko za-
czynało stawać się głośne, ojciec 
wezwał go, by wrócił do domu. 

Natomiast komentarz o. Woronieckiego do tego okresu życia był taki: Chciał 
pójść drogą sztuki, do której miał wybitne zdolności i tego Pan Bóg od niego 
nie chciał. Przymus nakazujący mu przerwanie pobyty w Paryżu, gdzie obra-
cał się wśród artystów i nakaz zajęcia się ekonomiką folwarku ziemskiego, 
źle na niego działały. Antoś po prostu nie chciał gospodarować w Milejowie. 
W 1931 zrzekł się praw do tego majątku, które mu przysługiwały jako naj-
starszemu synowi właściciela, wobec tego przeszły one na kolejnego najstar-
szego brata, Stanisława Kostkę Rostworowskiego.

Jak wspominał Edmund Moszyński, który go znał osobiście, Antoś, 
mimo, że wychowany w domu o tradycjach endeckich, nie miał w swoich 
poglądach ani krzty nacjonalizmu, natomiast był rzecznikiem uniwersalizmu 
chrześcijańskiego. W każdym razie młody Rostworowski po zrzeczeniu się 
zarządu Milejowem udał się do Belgii z zamiarem wstąpienia do nowicjatu 
OO. Benedyktynów. Tu jednak spotkała go porażka, brak zdrowia sprawił, 
iż nie został przyjęty do zakonu i opuścił nowicjat. Powrócił do Polski i po 
śmierci swego ojca w latach 1934�1936 zarządzał majątkiem Kębło pod Wą-
wolnicą, do czasu, kiedy uchwałą całego rodzeństwa nie został on sprzeda-
ny. Prawdopodobnie jego zasługą było to, że biblioteka z Kębła została zde-
ponowana jako depozyt hr. Rostworowskiego w Bibliotece Głównej KUL, 
a w części w Archiwum Państwowym w Lublinie, gdzie akta milejowskie 
i kębelskie występują pod sygnaturą b. Muzeum KUL. W każdym razie jego 

Autoportret Antoniego Marii Rostworowskiego, 
który miał talent malarski
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siostra Anna pisała: Biblioteka, tj. cała zawartość owych czterech wielkich 
szaf, trzech z kancelarii tatusia i czwartej z pokoiku nad kancelarią, miała 
po sprzedaży Kębła iść do KUL na przechowanie, pozostała część podobno 
zginęła, ale nie wiem w jakiej fazie, sądzę, że w czasie wojny. 

Jeszcze cenniejsze były wspomnienia Anny dotyczące mebli i portre-
tów, będących przed sprzedażą w Kęble. Otóż zostały one wywiezione do 
opuszczonego pałacu w Krępcu, odległego o dwadzieścia km. od Milejowa, 
lecz dość daleko położonego od Kębła. Była to posiadłość należąca do za-
przyjaźnionej rodziny Boguszów. Tam przebywały do września 1939, kiedy 
zapewne w obawie przed Sowietami, zostały wywiezione, razem z meblami 
Boguszów, w kierunku Wieprzyna. Ale ostatecznie większość tego transportu 
dobiła do Natalina, i tam w czworakach miały znajdować się meble z ga-
binetu Antoniego Rostworowskiego z Kębła, przeznaczone dla młodszego 
syna Mikołaja. Oprócz mebli znalazło się tam dwadzieścia sześć portretów, 
również przeznaczonych dla Mikołaja, według zapisu Anny, takich oto: Z po-
kolenia pradziadka były Antoniego Melitona, jego żony, jej sióstr, ponadto 
Mikołaja i Jana Rostworowskich. Były też portrety z pokolenia wcześniejsze-
go Andrzeja Rostworowskiego, Heleny z Suffczyńskich Chrapowickiej i jej 
ojca Tomasza Suffczńskiego oraz mały portrecik kogoś z Załuskich. Z poko-
lenia dziadków rysunki bardzo podobne i udane Antoniego Ignacego z żoną, 
w wymiarze tylko biustu, robione przez ciocię Ewunię Rostworowską, a także 
portrecik tegoż Antoniego w wieku dziecięcym z blond włosami ze swymi ro-
dzicami. Ponadto w zborze tym były czarne profile Antoniego Melitona oraz 
portret Klary z Osuchowskich zrobione przez Rayskiego i Kamieńskiego oraz 
portret Stanisława Czapskiego malowany też przez Kamieńskiego. Wreszcie 
portrety Maryjki, Antosia, Konstancji, Zofii i Anny Rostworowskich zrobio-
ne przez Rayskiego i dwa portrety Marii z Brezów, jeden rysowany, drugi 
malowany przez Rayskiego. Anna naliczyła, że było ich dwadzieścia sześć, 
a raczej dwadzieścia pięć, bo jeden ona zabrała z Natalina, zawiozła do domu 
kanoniczek, gdzie spłonął w Warszawie. Natomiast cały zbiór zabrał do Mi-
lejowa Stanisław Kostka Rostworowskim, brat ostatniego właściciela Kębła, 
przewiózł je początkowo do swych teściów do Białaczewa, potem do Warsza-
wy, gdzie wszystko w mieszkaniu na ul. Hożej spłonęło podczas powstania 
warszawskiego.

Transit gloria mundi. Wróćmy zatem do dziejów Antosia Rostworow-
skiego. Jak mówił wspominany już ojciec Woroniecki: Antoś szukał nadal 
woli Bożej nad swym życiem. Nie zniechęcał się lecz, pogodny zawsze, radził 
się i słuchał, czego jeszcze Pan Bóg od niego żąda. Wówczas to udał się 
do Lasek, gdzie postanowił poświęcić się pracy wśród niewidomych. Jedno-
cześnie realizował i to skutecznie, ostatnią już ideę swego życia. Stryj Woj-
ciech Rostworowski wyodrębnił z parku otaczającego jego dom w Szczakach 
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obszerną parcelę, na której 
Antoni zaczął wznosić kapli-
cę. W miejscowości tej leżącej 
w powiecie grójeckim nie było 
kościoła i kaplica ta dla tam-
tejszych wiernych miała duże 
znaczenie. Zostało jej nadane 
wezwanie Matki Boskiej Po-
średniczki Wszystkich Łask. 
Antoni Maria Józef Rostwo-
rowski zmarł 24 I 1938 w La-
skach i został pochowany na 
tamtejszym cmentarzu. W mo-
wie żałobnej podczas pogrze-
bu, który odbył się 27 stycznia 
tegoż roku o. Jacek Wornicecki 
OP powiedział: Otóż tragedią 
jego życia było to, że co zaczął, 
tego nie mógł dokończyć: Pan 
Bóg mu wszystko przecinał. 
Kto nie znał go bliżej, ten nie 
wiedział jak bardzo on cierpiał. 
Antoni pozostawił dobrą pa-
mięć wśród tych, co go znali. 
Nie dokonał żadnych wielkich 
inwestycji rolnych, a może na-
wet przyczynił się do odsprze-
dania Kębła. Ale pozostał po nim znak jego kultu dla Matki Bożej, którego 
widomym śladem jest kaplica w Szczakach i umieszczona w niej duża biała 
tablica, na której widnieje napis: Antoni hr. Rostworowski Kawaler Krzyża 
Walecznych inicjator budowy tej kaplicy. 

Twórczość artystyczna: autoportret.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum Brezów: list Antoniego Rostworowskiego do Anny Brezy, Mi-
lejów 25 I [1908]; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Mowa żałobna o. Jacka 
Woronieckiego OP, Laski 27 I 1938, mps, listy Anny Rostworowskiej do S. M. Rostworow-
skiego, Toruń, 26 VIII 1962, Toruń, 21 III 1966. E. Moszyński, �Wspomnienia�, Zaborów 
1984, mps; tenże, �Antoni Jan Feliks Rostworowski�,mps;
PUBLIKACJE: J. Litewski, W. Dziewanowski, Dzieje I-ego Pułku Ułanów Krechowieckich, 
Warszawa 1932, s. 338�339; A. Wojtkowski, Początki Biblioteki Głównej KUL, �Tygodnik 
Powszechny� 1956, nr 47, s. 7; Stanisław Rostworowski, Listy z wojny polsko-bolszewickiej, 

Epitafium Antoniego hr. Rostworowskiego 
w kaplicy w Szczakach pod wezwaniem Matki 

Boskiej Pośredniczki Wszystkich Łask, 
którą wzniósł własnym sumptem
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Warszawa 1995, s. 258�259, 309; Andrzej Rostworowski, Ziemia, której już nie zobaczysz, 
Warszawa 2001, s. 316�418; Stanisław Kostka Rostworowski, Wilga, �Rocznik Mazowie-
cki�, t. XV 2003. s. 199�211; o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, 
s. 200�202, 205, 467; J. Fudakowski, Ułańskie wspomnienia z roku 1920, Lublin 2005, s. 
24, 50; Miłość, polityka, walka. Listy i publicystyka cichociemnego Jana Rostworowskiego, 
Pruszków 2006, s. 6, 31, 68�69, 96;M. J. Minakowski, Elita wileńska, Kraków 2-11, s.693.
INNE: Epitafium w kaplicy w Szczakach.

STANISŁAW KOSTKA Maria Józef,kontynuator linii milejowskiej podany 
zostanie osobno.

ANNA Maria Józefa (Nuna), ur. 27 IX 1902 w Milejowie, druga z rzędu 
córka Marii z Brezów i Antoniego Rostworowskich, współwłaścicielka 
z siostrami Natalina, kanoniczka warszawska, lektorka angielskiego na 
Uniwersytecie w Toruniu.

Wkrótce po urodzeniu została ochrzczona w kościele w Milejowie. Do 
chrztu trzymali ją prababka Maria z Juszkiewiczów Osuchowska i brat babki 
Anny Breza Stanisław hr. Czapski. Jej ojciec Antoni w liście do Achillesa 

Brezy z 2 XII 1902 pisał: Przybyła 
27 września, to jest w czwartek, niech 
Stryjostwo Kochani przyłączą się 
do naszych modłów dziękczynnych. 
Wszystko rzeczywiście z Bożej łaski 
przeszło jak najszczęśliwiej. Żaden 
połóg nie był tak lekki (�) Matuch-
na dopiero w sobotę rano przyjechała 
i dopiero w Józwowie dowiedziała się 
o przyjściu na świat wnuczki. To była 
szczęśliwie narodzona Nuna, o której 
babka Anna Breza do swych krew-
nych pisała: Marylka karmi szalenie 
Anusię, która czasem dziewięć godzin 
bez mrugnięcia śpi w nocy. Wzrasta-
jąc, Nuna osiem lat swego dzieciń-
stwa spędziła w Milejowie, a młodość 
w Kęble. Nauki pobierała u korepety-
torów domowych, zdając egzaminy 
państwowe w poszczególnych latach 
w gimnazjum lubelskim. Od 1912 jej 
nauczycielką domową była Helena 
Izonghatówna. 

Anna (Nuna) Rostworowska (1902�1976) 
� druga córka Antoniego Jana, 

kwalifikowana nauczycielka języków, 
ostatnia w dziejach Zgromadzenia 

kanoniczka warszawska
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Z początkiem wojny, chroniąc się przed ofensywą austriacką, z częścią 
rodzeństwa wyjechała do Miropola, gdzie przebywała do lutego 1915. Wróci-
ła do Kębła, lecz znowu w 1915 wyjechała z siostrami i najmłodszym bratem 
do Wieprzyna w guberni mohylewskiej, skąd powróciła w listopadzie 1917 
i zamieszkała w Lublinie. Uczęszczała przez cztery lata do Ogólnokształ-
cącego Gimnazjum Zgromadzenia SS. Urszulanek. 7 VI 1921 zdała maturę 
przed komisją egzaminacyjną Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego. Uzyskała stopnie z języków bardzo dobre, z historii dobry 
i z matematyki dostateczny. Rok szkolny 1921/1922 spędziła w Zakładzie 
Serca Jezusowego w Zbylitowskiej Górze, gdzie uczyła się języków niemie-
ckiego, francuskiego i angielskiego, a sama wykładała dla uczennic łacinę. 
Naukę zakończyła maturą seminaryjną, która dawała jej prawo nauczania. 
Z francuskiego zdała egzamin przed komisją Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i otrzymała świadectwo znajomości języka i literatury francuskiej. Potem 
jeszcze w Tarnowie zrobiła IV i V kurs łaciny. W roku szkolnym 1922/1923 
przebywała w Kęble i uczyła w miejscowej czteroklasowej szkole powszech-
nej, a także �polskich przedmiotów� w Żeńskiej Szkole Gospodarstwa Wiej-
skiego w Nałęczowie. Przygotowywała też dwie młodsze siostry do egza-
minów. 21 IX 1923 zapisała się na Wydział Filozoficzny (humanistyczny) 
Uniwersytetu Warszawskiego. 30 X 1923 przyjęta jako wolna słuchaczka, 
do wiosny 1926 uczęszczała na wykłady profesorów Władysława Tatar-
kiewicza, Tadeusza Kotarbińskiego, Władysław Witwickiego, Władysława 
Smoleńskiego, Oskara Haleckiego i Henryka Mościckiego. Działała w �Od-
rodzeniu�, a konkretnie w jego sekcji praktycznej pracy społecznej. Sekcja 
ta prowadziła zebrania przygotowawcze do rzeczywistego podjęcia pracy 
społecznej. Na zebraniach wygłaszane były referaty na najrozmaitsze tematy. 
Jeden z nich wygłosiła Anna Rostworowska na temat: �Robotnik w Polsce 
a we Francji, Anglii i USA�. Był to chyba najtrudniejszy temat spośród wy-
głoszonych na tych zebraniach przygotowawczych. Rzeczą zadziwiającą jest 
to, że Anna taki temat podjęła. W Warszawie utrzymywała się dając lekcję 
prywatne w zakresie szkoły średniej. 

Studia przerwała z powodu śmierci matki. Powróciła do Kębła, w którym 
przez sześć lat zajmowała się domem i opieką nad młodszym rodzeństwem. 
Wtedy należała do kółka bratek prowadzonego przez Marię Kleniewską 
z Dratowa i ks. Władysława Korniłowicza, którego praca służyła pogłębieniu 
duchowemu. W 1930 uczestniczyła w zjeździe bratek w Dratowie, ale udzia-
łu w dalszych spotkaniach nie kontynuowała, bo organizowane spotkania ją 
nudziły. Od 1932 do lipca 1934 przebywała w Anglii. Odbyła tam Courses 
of English Language and Literature fur Foreigners w Woodbridge, Surrey. 
Po powrocie do Polski była nauczycielką języków i innych przedmiotów 
w domach ziemiańskich, u Marii Dobrskiej w Chmielniku na Lubelszczyź-
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nie, ale także u Stanisławostwa Rostworowskich w Gębicach. Jej uczennicą 
była Mysia Rostworowska, która ją bardzo dobrze wspominała. Pamiętała, że 
biegle mówiła po angielsku, miała szeroką wiedzę i dobrze ją przegotowała 
do egzaminów do I klasy gimnazjalnej. Tymczasem Nuna niespodziewanie 
około Bożego Narodzenia złożyła wymówienie z pracy i od razu wyjechała 
z Gębic. Później okazało się, że zapałała uczuciem do pana domu płk. Stani-
sława Rostworowskiego, nie chcąc swoją osobą komplikować życia rodzin-
nego, usunęła się, tracąc cenną dla niej posadę. Znalazła jednak zatrudnienie 
w charakterze nauczycielki języka angielskiego córek Pawła Żółtowskiego 
zamieszkałego w Warszawie. W tym charakterze była zaangażowana w dru-
gim półroczu 1938 i w roku szkolnym 1938/1939.

Gdy skończył się sezon jej pracy, zgodnie z pragnieniem serca wstąpi-
ła w 1939 do Zgromadzenia Panien Kanoniczek w Warszawie. Z tego czasu 
zachowała się o niej relacja jej brata Jana Rostworowskiego: Nounette obra-
ca się w kręgu arystokratek w Warszawie i prowadzi również życie zakonne 
(kanoniczki). Lubię z niej żartować, mówiąc, że jej motto brzmi: Est varietas 
delectat. Jest świetnym kompanem, bardzo dowcipna i inteligentna i chyba 
zbyt kobieca na to by wiedzieć, czego pragnie naprawdę. Tymczasem Nuna 
napotkała trudności w swym dążeniu do wstąpienia do Zgromadzenia. Kandy-
datki musiały wykazać się ośmioma pokoleniami przodków z rodzin szlache-
ckich. A nie było znane pochodzenie jej prababki Marianny z Jansenów. Ksieni 

Młodzież z Kębła: od lewej stoją Konstancja Rostworowska (1907�1944) � trzecia córka 
Antoniego Jana, Krzysztof Breza, Antoni i Zofia Rostworowscy, Zosia i Benia Brezówny, 

Anna Rostworowska, na podłodze Mikołaj Rostworowski i Marian Szułdrzyński
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chciała na tę sprawę przymrużyć oko, ale kardynał Aleksander Kakowski nie 
zgadzał się na to. Więc Anna chodziła po parafiach warszawskich i wreszcie 
w parafii św. Andrzeja na Chłodnej znalazła metrykę prababci, z której wy-
nikało, że mogła ona być herbu Rak. Była jeszcze trudność z jej praprababką 
Marianną z Kettlingów. Tu już do poszukiwań został zaangażowany dr Wło-
dzimierz Dworzaczek. Okazało się, że Kettlingowie to szkocka rodzina szla-
checka, która chroniła się w Polsce przed prześladowaniami religijnymi. 

Druga trudność polegała na tym, że do Zgromadzenia należało wnieść 
wiano. Nuna nominalnie była właścicielką folwarku Natalin, należącego do 
dóbr milejowskich, którymi zarządzał jej brat Stanisław Kostka Rostworow-
ski. Panował jednak kryzys w rolnictwie i rentowność majątków była bardzo 
niska lub jej wcale nie było. Tak więc brat wiana nie mógł wypłacić. Płk Ro-
stworowski nawet chciał rzucić hasło, by Związek Rodziny Rostworowskich 
złożył się na to wiano. Ale w międzyczasie wybuchła wojna i Nuna została 
przyjęta do kanoniczek. 1 II 1941 składała wobec o. Jana Rostworowskiego SJ 
przysięgę ostatnich ślubów tymi słowami: Ja jako najniegodniejsza w obec-
ności Pana Boga, Najświętszej Panny Maryi. Matki Jego i całego Dworu 
niebieskiego przyrzekam i postanawiam zachować posłuszeństwo i dotrwanie 
w tym Zgromadzeniu według Statutów jego, mnie dobrze wiadomych i tych-
że samych Statutów ile możności utrzymanie za pomocą łaski Bożej, o którą 
usilnie proszę. Słowa te wypowiadało się przed Hostią, którą się zaraz potem 
przyjmował się. Po złożeniu przysięgi na Kapitule Zgromadzenia otrzymała 
płaszcz błękitny, welon biały i order Niepokalanego Poczęcia z rąk ksieni. 
Zewnętrzny opis tej uroczystości można przytoczyć za listem Ludwiki Mią-
czyńskiej, która była jej świadkiem: Uroczystość rozpoczęła się piękną defila-
dą kanoniczek w płaszczach przez cały kościół, Na czele szła Nuna ze święcą, 
w czarnej sukni, fokowym płaszczu, w takijże czapce, w której jej było bardzo 
ładnie. Nabożeństwo solenne odprawił ojciec Jan, z bardzo miłym przemó-
wieniem. Po kapitule Nuna przyjmowała w gronie kanoniczek, było pewnie ze 
40 osób. Z kolei przebieg tego przyjęcia znamy z relacji samej Nuny złożonej 
siostrze Maryjce w kartce wysłanej z Warszawy do Callenelle. Pisała do niej: 
Potem było przyjęcie, to jest śniadanko na stojąco z alkoholami, bigosem 
i vinaigrettą, barszczem, bulionem i przepysznymi paluszkami. Osób było 50. 
Stasiowie z Izulą [braterstwo z córką], Kattie z Maką [żona i siostra stryja 
Wojciecha].. Sporo Brezów, Czapskich, Zyberków, Czartoryskich, z Rostwo-
rowskich obaj jezuici [Jan i Tomasz]. Przyjęcie było nie u mnie, bo ciaśniej, 
ale u Altesse André Zamoyska, Bourbon z domu, która jest też enfant du Sacré 
Coeur, matką byłej kanoniczki. Bardzo łaskawa i życzliwa mi była w tym nie-
fortunnym miesiącu mego nowicjatu, kiedy to Bóg dopuścił dla mego ducho-
wego dobra tak niedobre dla mnie nastroje w Zgromadzeniu. Balotaż ostatni 
o włos że się udał, gdyż miałam tylko 4 białe gałki, a 4 czarne, wśród których 
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Xsienina starczająca za dwa głosy. Kapituła była podobno bardzo burzliwa 
jak nigdy, z filipikami i polemikami, i Xieni jeden ze swych głosów zmieniła na 
biały, dzięki czemu przeszłam. Mam więc obecną radość poprzedzoną 6 tygo-
dniami znakomitych upokorzeń i cudownymi 3 dniami zamkniętych rekolekcji 
z Ojcem Janem.. Tak, jak kazałaś, czytałam �Le Christ dans nos frères�.- 

Anna Rostworowska była już ostatnią postulantką spośród stu dziesięciu 
sióstr, które od 1744 wstąpiły do konwentu warszawskiego, od czasu gdy na 
Marywilu, przy współpracy z ks. biskupem Andrzejem Stanisławem Zału-
skim, założyła go Antonina Zamoyska. Po niej już żadna osoba do Zgroma-
dzenia Kanoniczek Warszawskich nie została przyjęta. Anna żywiła obawy, 
że Zgromadzenie to pewnego typu synekura i brak tu życia wewnętrznego. 
Dlatego też przybywała co miesiąc na zebrania prowadzone przez ks. Jana 
Zieję, mające na celu pogłębienie świadomości religijnej. Prezeską tych spot-
kań była Halinka Dernałowicz z Lasek. Kanoniczki w czasie okupacji prowa-
dziły kuchnię RGO, która dziennie wydawała biednym dzieciom siedemset 
obiadów i sto podwieczorków. Anna żywo się włączała w tę pracę, traktując 
ją jako wypełnianie nakazu miłości bliźniego. W jakimś stopniu prowadziła 
także działalność kulturalną. U niej o. Tomasz Rostworowski TJ organizował 
herbatki dla najbliższych członków rodziny. 

Ale ważniejsze było to, że w 1943 spotykał się z nią płk Stanisław Ro-
stworowski, który piastował ważne stanowiska z ramienia Komendy Głów-
nej AK. U kanoniczek odbywały się wieczory literackie, organizowane przez 
siostry I. i J. Łosiówny, na które przychodził pułkownik i wielu innych 
uczestników konspiracji. W domu na Senatorskiej powstał Instytut św. Pawła 
i św. Ignacego Loyoli, działający pod auspicjami o. Jana Rostworowskiego 
TJ i ks. Jana Salamuchy, powołany przez ludzi głównie wywodzących się ze 
środowisk narodowych. Dobór ludzi nie był zapewne przypadkowy, skoro 
i Nuna wywodziła się z domu o wyraźnych tradycjach endeckich. Prezesem 
Instytutu, który miał charakter trzeciego zakonu, obrano Stanisława Rostwo-
rowskiego. U kanoniczek rekolekcje prowadził o. Jan Rostworowski, który 
pięknie mówił o trzech wyróżnikach ludzi czystego ducha: pokorze, prawdzie 
i miłości bliźniego. 

Dla Nuny problemem było współżycie w pewnej zbiorowości, czego po-
przednio nigdy nie doświadczała. Wśród kanoniczek przyjaźniła się z Zofią 
Ośmiałowską. W Zgromadzeniu była też jej kuzynka Anna Breza, która sta-
rała się przejąć wszystkie kontakty rodzinne, nie dopuszczając do nich Nuny. 
O niej pisała: Z Anulka jest mi najtrudniej, bo ona chce mnie trzymać pod 
korcem. Jest zazdrosna, gdy mnie lubią. Właśnie, Nuna była akceptowana. 
Wiadomo, że u schyłku 1944 weszła w skład Kapituły Zgromadzenia Panien 
Kanoniczek, która pod przewodnictwem ksieni Elżbiety Szymanowskiej li-
czyła dziewięć osób. Generalnie Nunie w Zgromadzeniu było bardzo dobrze. 
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Miała przydzieloną sobie służącą, ustabilizowane życie. Miała mieszkanko 
trzypokojowe, w których umieściła część mebli własnych: komódkę i sza-
fę kębelską, dwa meble stryja Stanisława garbarza, syna Gabriela, kanapkę 
babuni Klary i toaletę swej matki. To była cała otoczka materialna, lecz po-
nadto mogła wzbogacać się duchowo. Przy domu kanoniczek był kościół, 
mogła często przystępować do Komunii św. W liście Nuny do brata Miko-
łaja z kwietnia 1941 znalazło się ciekawe zdanie: Niedawno porządkowałam 
i niszczyłam różne dawne listy i namacalnie jeszcze raz przekonałam się com-
me j�ai devié [jak dalece zboczyłam z drogi]) od Sacré Coeur, tj. od 1922 r. 
i że dla mnie konieczna jest bliskość Jego w Eucharystii. Msza z Komunią św. 
codziennie, medytacja, bo jestem un écolier bien oublieux [uczniem łatwo 
zapominającym]. To są takie łaski, jakich ludzie nie rozumieją, co nie patrzą 
oczami Wiary. Czy ty nie myślisz, że moja leniwa, zmysłowa, sybarytystyczna 
natura, która zawsze ciągnęła mnie ku ziemi i robiła mnie une lâche [tchó-
rzem], a także atmosfera, którą Kikcik biedny roztaczał, dała w wyniku, że nie 
zostałam zakonnicą? Pomyśl, jaki Bóg dobry, że mi dał jakby nowe szanse na 
głębsze życie wewnętrzne przy naszym kościele! Jest to refleksja, która tak 
wiele mówi, że warta jest przytoczenia. Wskazuje na to, że Anna już będąc 
w 1922 w Zbylitowskiej Górze myślała o przyjęciu stanu zakonnego. Dalej 
widzimy owo zmaganie się Nuny-kanoniczki z samą sobą, ze swoją zmysło-
wością, sybarytyzmem, o który nieraz się oskarżała i zarazem widzimy jej 
poszukiwanie siły w częstym komunikowaniu, które w jej pokoleniu jeszcze 
było rzeczą rzadką. Zatem widzimy rewolucję jej wnętrza. Kikcik to imię jej 
siostry Konstancji, która już wtedy doznawała rożnych halucynacji. Odwo-
łanie się do niej ma też swoją wymowę. Ale ważne jest to ile siły duchowej 
Nuna chciała teraz czerpać ze swego pobytu w Zgromadzeniu Kanoniczek 
Warszawskich.

W maju 1941 pisała do swych braci przebywających za granicą: Nie zna-
cie mego mieszkania, jest słoneczne, jasne, ładnie i bardzo gemütlich, każdy, 
kto tu przychodzi, lubi się zasiedzieć. Ma dużo jasnych barw harmonijnie 
rozplanowanych. Nie macie pojęcia, jak co dzień cieszę się, że zostałam kano-
niczką. Ciekawy jest też opis jej Świąt Wielkanocnych z 1941 zawarty w jed-
nym z listów: Pierwszy dzień Świąt jest dla nas przeznaczony na nasz proto-
kolarny obiad (nie wspominając już o naszych pięknych nabożeństwach) i na 
wzajemne oficjalne wizyty w Domu. Drugi dzień przeznaczyłam na przyjęcie 
u siebie licznych krewnych wysiedlonych, by im trochę ten dzień postarać się 
umilić, otoczyć serdecznością(�)Trzeciego dnia znów mam różne zaprosze-
nia, tak, że mnie znów cały dzień nie będzie w domu. Jest rzeczą ciekawą, 
że Annie Rostworowskiej w 1941 udawało się prowadzić z okupowanego 
kraju tak ożywioną korespondencję głównie z bratem Mikołajem, ale także 
czasem z bratem Janem, przebywającymi na Półwyspie Iberyjskim. Pisywała 
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ona także rok wcześniej do swego kuzyna płk. Stanisława Rostworowskie-
go, przebywającego wówczas w Rumunii i otrzymywała od niego czasem 
przesyłki niewielkich kwot pieniędzy. Panny kanoniczki mogły podróżować. 
Więc Nuna jeździła do Szczak, gdzie była bardzo serdecznie przyjmowana 
przez stryja Wojciecha Rostworowskiego. Udała się też na dziesięć dni do 
Trzebienia pod Magnuszewem, gdzie przebywał stryj Kazimierz Rostworow-
ski z całą rodziną. Po jej pobycie wnuk stryja Nik w jednym z listów pisał: 
Wszyscy szalenie ją kochamy i przyzwyczailiśmy się do niej. Nuna jednak 
wróciła do Warszawy. Według zasłyszanych wiadomości, istniała szansa, iż 
poślubi ona Gustawa Lubienieckiego, spokrewnionego z najstarszą linią Ro-
stworowskich.

Tymczasem wybuchło powstanie warszawskie. 13 VIII 1944 dom kano-
niczek przy ul. Senatorskiej 18 został zdruzgotany. Nuna została pozbawiona 
wszelkiej własności, wszystkich rzeczy, jakie posiadała i znalazła się w obo-
zie przejściowym w Pruszkowie. W osiemnaście lat po powstaniu napisała: 
Ja już nic więcej nie spłodzę jako wspomnienia. Napisałam cały gruby zeszyt 
�dla Dady, gdy już będzie duży� [Henryka Wysockiego]. Zeszyt ten zginął 
w powstaniu warszawskim. Druga rzecz była zatytułowana �Mszał�, to były 
wspomnienia o Rodzicach moich, dedykowane Mysi [Rostworowskiej]. To też 
zginęło wtedy. Trzecia, a raczej więcej niż trzecia rodzinna, było to wspo-
mnienie o Puszku. To mi zginęło w jednej z przeprowadzek, których miałam 
z górą 20 od powstania. Wtedy, w 1944 Nuna wydostała się z Pruszkowa 
i znalazła schronienie w Ujeździe, pow. Tomaszów Mazowiecki, gdzie znów 
przystąpiła tym razem do tajnego nauczania dzieci. W Ujeździe był mają-
tek ziemski należący do Jana Ostrowskiego, żonatego z Anną z Broel-Plate-
rów, wywodzącą się z Białaczowa. Była ona siostrą żony Stanisława Kostki 
Rostworowskiego, brata Nuny. W Ujeździe była kanoniczka doczekała się 
wkroczenia Sowietów. W 1945 udała się do Środy Wielkopolskiej, gdzie 
utrzymywała się z lekcji prywatnych, a potem została zaangażowana w Pań-
stwowym Eksperymentalnym Gimnazjum i Liceum Gospodarstwa Wiejskie-
go jako nauczycielka języków obcych. Uczyła też w miejscowym Liceum 
Ogólnokształcącym. Z kolei wyjechała na Wybrzeże i tam w roku szkolnym 
1947/1948 była lektorem języka angielskiego w Państwowej Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Gdańsku-Wrzeszczu. Mieszkała w Sopocie. Trzeba wspo-
mnieć, że zarabiała nie tylko na swoje utrzymanie. Stałym jej podopiecznym 
był Franciszek Jerzy Rostworowski (Kitek), syn jej zmarłej siostry Konstan-
cji, a także opiekowała się synami drugiej siostry Zofii Wysockiej, zamor-
dowanej podczas wojny. Jednakże, gdy na Wybrzeżu rozeszła się wieść, że 
Stefan M. Rostworowski, jej kuzyn, uciekł z Polski jako działacz WiN-u, 
Anna została zwolniona z pracy. Z trudem poszukiwała nowego zatrudnienia. 
Cześć wakacji w sierpniu 1948 spędziła u swej kuzynki Zofii Rostworowskiej 
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w Puszczykówku. Od roku akademickiego 1948/1949 znalazła zatrudnienie 
jako lektor języka angielskiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

W Toruniu początkowo mieszkała u spokrewnionego przez Tyszyńskich 
profesora historii Ludwika Kolankowskiego. Potem dostała małe mieszkanko 
przy ul. Wełniany Rynek 3. Było tam bardzo ciasno, a Nuna zaczęła gromadzić 
różne materiały historyczne, dotyczące też dziejów rodziny Rostworowskich. 
Życie jej w Toruniu nie było łatwe. Mając daleko do stołówki, odżywiała się 
w domu, co wiązało się z robieniem zakupów i gotowaniem. Jako jedyny ster-
nik swego domu musiała sama regulować wszystkie opłaty administracyjne. 
Tygodniowo miała osiemnaście godzin lektorskich, ale pracowała w zespole 
dwudziestu osób tworzących Studium Języków Obcych. Będąc członkiem 
zespołu, musiała uczestniczyć w różnych zebraniach, odprawach, dyżurach. 
Poza tym zajmowała sie wypożyczaniem studentom niezbędnych do nauki 
podręczników i ich odbieraniem, co było konieczne, bowiem uczelnia nie 
miała biblioteki zakładowej. Zmęczona swą pracą pisała: Lubię uczyć i lubię 
młodzież, ale są i cienie związane z całą tą organizacją, i z tą zespołowością, 
i masę nonsensów, jak wszędzie w obecnej rzeczywistości. 

Obciążona zajęciami, znajdowała czas na pogłębianie zainteresowań 
dziejami swej rodziny. W połowie lat sześćdziesiątych pozostawała stale 
w korespondencji z zamieszkałym we Francji S. M. Rostworowskim, archi-
wistą rodzinnym, któremu przesyłała różne materiały krajowe tyczące się 
dziejów rodziny. Miała w tym niewątpliwe zasługi. Jej korespondencja ze 
Stefanem, w większości zachowana, jest wspaniałą kartą historii rodziny, 
a jej samej przypominała szczęśliwe lata dzieciństwa. W tym czasie zdała 
też egzamin magisterski z filologii angielskiej z wynikiem bardzo dobrym. 
Przedłożyła pracę magisterską � Robert Burns in Ayrshire His Life and Work, 
With Reference to Thier Relationship to Economic and Social Conditions in 
the Eighteen Century Lowlands�, która przez komisję egzaminacyjną zosta-
ła uznana za znacznie przekraczającą wymiary zwykłej pracy magisterskiej. 
Wobec tego Nuna przystąpiła do napisania pod kierunkiem prof. Stanisława 
Helsztyńskiego pracy kandydackiej, ale jej nie ukończyła. Jej brat Mikołaj, 
przebywający w Peru, przesłał jej pieniądze na zakup innego mieszkania. 
Ale do Nuny przyszedł jakiś człowiek, który twierdził, że jest wysłannikiem 
księdza proboszcza i prosi o okresowe wypożyczenie tych pieniędzy. Nuna, 
która była osobą bardzo religijną, dała mu otrzymaną sumę, a on okazał się 
zwykłym naciągaczem. Brat już nowych pieniędzy nie przesłał, bo było też 
rzeczą wątpliwą, by Nuna w późnym wieku zechciała się przenosić do innego 
mieszkania. W Toruniu miała pewne oparcie w kuzynie Andrzeju Kossakow-
skim, ale on w 1964 przeniósł się na stałe do Wrocławia. Nuna chorowała na 
serce, już w 1968 miała zawał. Zmarła opatrzona świętymi sakramentami 25 
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VI 1976 w Toruniu, lecz została pochowana w grobowcu Panien Kanoniczek 
na Powązkach w Warszawie. 29 VI 1976 w kościele św. Karola Boromeusza 
zostało odprawione poświęcone jej nabożeństwo żałobne. Była osobą obda-
rzoną dużym urokiem osobistym, dobrocią, miała szerokie, historyczne zain-
teresowania. Poniosła poważne zasługi opiekuńcze nad sierotami po swych 
zmarłych siostrach. W rodzinie była nie tylko szanowana, ale i kochana.
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1941, Ludwiki Miączyńskiej do Zofii Rostworowskiej, Warszawa, 4 II 1941, Nika Rostwo-
rowskiego do Marii Rostworowskiej, Trzebień, 21 VII 1943; Anny Rostworowskiej do brata 
Stanisława Kostki, Toruń, 20 I 1955, do Stefana M. Rostworowskiego, Toruń, b.d., i Toruń, 
26 VIII 1962, Toruń, 5 III 1966, do Ludwika Rostworowskiego, Toruń, 1 X 1964, Ludwika 
Rostworowskiego do matki i wuja Andrzeja Skrzyńskiego, Wrocław, 12 XI 1969; Archiwum 
Brezów, listy Antoniego Rostworowskiego do Achillesa Brezy, Milejów, 2 XII 1902, Anny 
Brezy do Felicji Brezy z 17 I 1903. APL sygn. 247; Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, 
(życiorys); Życiorys własny sporządzony 10 XII 1952 przez Annę Rostworowską,
PUBLIKACJE: Sz. Konarski, Kanoniczki warszawskie, 24 IV 1744 �13 VIII 1944, Paryż 1952, 
s. 33 i 239; K. Turowski, �Odrodzenie�. Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Aka-
demickiej, Warszawa 1987. s. 219; Stanisław Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 
1989, s. 186, 226, 354; M. Kleniewski, Wspomnienia, opr. W. Włodarczyk. Wilków 2002, s. 
148; o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, op.cit, s. 17 i nast.; Miłość, polityka, wal-
ka. Listy i publicystyka Jana Rostworowskiego, op.cit. s. 31, 33, 68, 95; S. J. Rostworowski, 
Zofia z Rostworowskich Wesslowa � nauczycielka i działaczka społeczna, okresowo współ-
właścicielka Kębła, �Widnokrąg� _ Czasopismo Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wą-
wolnicy 2007, nr 4, s. 47�51; H. J. Zawistowski, Szkoła Żeńska Gospodarstwa Wiejskiego 
w Nałęczowie, op.cit. s. 386;. Konstanty Rostworowski, Zmierzch Gałęzowa, op.cit, s. 53 
i nast.,M. J. Minakowski, Elita wileńska, Kraków 2011, s.696;  nekrolog. �Słowo Powszech-
ne� z 29 VI 1976.

KONSTANCJA Maria Józefa (Koteczka), ur. 27 VII1907 w Milejowie.

Młodość, poza okresem lat 1915�1917, kiedy przebywała pod Mohyle-
wem, spędziła w Kęble, gdzie nauki odbierała od guwernerów, a egzaminy 
roczne zdawała w gimnazjum lubelskim. W dwudziestym czwartym roku 
życia została przez ojca wysłana do Belgii, celem pozyskania biegłej zna-
jomości języków. Pracowała jako urzędniczka w Vilvoorde. Prawdopodob-
nie podczas podróży statkiem poznała atrakcyjnego mężczyznę imieniem 
Vasquo, Portugalczyka, rzekomo z zawodu śpiewaka i dekoratora, syna 
portugalskiego urzędnika konsularnego. Gdy z kolei w lipcu 1932 znalazła 
się w Paryżu, wydała na świat syna, z którym po pewnym czasie wróciła 
do Kębła. Jej ogromnie trudna sytuacja �panny z dzieckiem� spowodowała 
u niej zaburzenia psychiczne, które jednak zostały podleczone, na tyle, że 
przed wybuchem wojny pracowała w Tarnowie w COP-ie. Zachowała się 
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relacja o niej jej brata, Jana Rostwo-
rowskiego, który w marcu 1939 pisał: 
Konstancja miała bardzo trudne ży-
cie. Jest osobą elegancką i wyjątko-
wo piękną, o ogromnych, ciemnych 
oczach. Żyje w separacji ze swym 
mężem Portugalczykiem, Quevedo de 
Pesania, aktualnie ambasadorem przy 
Stolicy Apostolskiej. Ma sześcioletnie-
go synka, który po ojcu nosi imię Vas-
quo. Konstancja wiedzie dziwne życie, 
zawsze rozkojarzona z głową w chmu-
rach. Ma talent medium i często potra-
fi przepowiadać przyszłość. Ta bardzo 
piękna relacja o siostrze jest w głów-
nych swoich zarysach prawdziwa. 
O tym, że Konstancja jednakże poślu-
biła Vasquo Queveda i się z nim w Pa-
ryżu rozeszła, podają też inne źródła. 
O zdolnościach medialnych Koteczki 
wspominała także w korespondencji 
jej siostra Nuna. O zawodzie dyplo-
matycznym ojca narodzonego synka też wspominają niektóre relacje, ale 
przypisują mu funkcję jedynie urzędnika konsularnego i to nie jemu, ale 
jego ojcu. A o tym, że jest on ambasadorem przy Stolicy Świętej nigdzie 
wzmianek nie ma. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że 
informacja ta jest nieprawdziwa. 

Gdy wybuchła wojna, Koteczka udała się do Woli Gałęzowskiej, mająt-
ku należącego do Konstancji Wysockiej, teściowej jej siostry. Po niedługim 
czasie przybyła do Siedliszowic pod Dąbrową Tarnowską, gdzie przebywała 
u swej siostry Zofii Wysockiej. W lutym 1940 zachorowała, wystąpiły u niej 
objawy melancholii i manii prześladowczej, więc siostra oddała ją do zakładu 
psychiatrycznego w Batowicach. Tam jej groziła eksterminacja z grupą cho-
rych, którą przeprowadzali Niemcy wobec pacjentów zakładów dla nerwowo 
chorych. Uratowała ją druga siostra Anna, odwołując się do pomocy Ada-
ma Ronikiera. Po tych wydarzenia ze zmieniającymi się pielęgniarkami za-
mieszkała w Jaszczowie, korzystając z usług tamtejszego szpitala. Chorowała 
oprócz schizofrenii na gruźlicę kiszek. Jeść ani żyć nie chciała, a od sztucz-
nego karmienia się wzbraniała. Zachowując po części świadomości, swoje 
cierpienia fizyczne i moralne ofiarowywała za zbawienie dusz. Psychicznie 
męczyła ją bardzo wizja rozprzestrzeniającego się zła w Polsce i w świecie. 

Konstancja Rostworowska w Vilvoorde
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W 1943 przebywała u swego brata w Milejowie. Charakterystyczny był dla 
niej wielki uraz wobec wszystkich mężczyzn. Gdy braterstwo wyjechali do 
Białaczowa, ona pozostała i zamieszkała w Natalinie, folwarku Milejowa, 
którego z siostrami była współwłaścicielką. Będąc tam, być może zemdlała, 
w każdym razie upadła i złamała rękę. Unieruchomienie stało się bezpośred-
nią przyczyną jej śmierci. Po przyjęciu świętych. sakramentów 31 III 1945 
zmarła w Natalinie. Pochowana została na cmentarzu w Milejowie. Grób jej 
był pokryty dużą kamienną płytą, którą widziałem jeszcze w latach sześć-
dziesiątych. Później grób ten został zniwelowany.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: LISY Teresy Rostwo-
rowskiej do S. M. Rostworowskiego, Osmolice, 10 XI 1940, Anny Rostworowskiej do S.M. 
Rostworowskiego, 20 I 1946, relacja Gustawa Leszczyńskiego.
PUBLIKACJE: o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, op.cit, s. 50; Miłość, polityka, 
walka. Listy i publicystyka cichociemnego Jana Rostworowskiego, op.cit. 31, 95. 

POKOLENIE XVII
Syn KONSTANCJI Rostworowskiej i VASQUO Quevedo 

de Pasania

VASQUO FRANCISZERK JERZY ROSTWOROWSKI (Kitek), ur. 14 VII 1932 
w Paryżu, jedyny syn Konstancji Rostworowskiej i Vasquo Quevedo de 
Pasania

Gdy przybył do Polski, zamieszkał w Kęble. Rodzina poszukiwała jakie-
goś krewnego Rostworowskiego, który mógłby się zadeklarować jako jego oj-
ciec. chrzestny-rodzony.Kandydatem takim okazał się Stanisław Rostworow-
ski, syn Gabriela, dawny, do 1935 rezydent w Kęble. Chrzest chłopca nastąpił 
w Józefowie nad Wisłą i do chrztu trzymali go Konstancja Rostworowska 
i Stanisław Rostworowski. Skoro chrzest odbywał się w parafii w Józefowie, 
to znaczy, że dokonał się on już po sprzedaży Kębła, czyli po 1935, kiedy Sta-
nisław zamieszkał u swego kuzyna Romana Rostworowskiego w Józefowie 
nad Wisłą. Na chrzcie chłopcu, który pierwotnie nosił imię Vasquo to jest po 
polsku Błażej, nadano imiona Jerzy Franciszek, których w wieku dojrzałym 
używał zamiennie. W rodzinie natomiast nazywany był Kitkiem. 

Po sprzedaży Kębła, wraz z matką, która co prawda pracowała w Tarno-
wie, zamieszkał w majątku w Siedliszowicach u swej ciotki Zofii Wysockiej. 
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Gdy jednak ciotka została zamordowana przez bandytów, przyjęła go w Za-
borni koło Chabówki ciotka Jadwiga (Isia) z Wysockich Jordan-Stojowska, 
szwagierka byłej właścicielki Siedliszowic. Tam przebywał do sierpnia 1942, 
kiedy został zaproszony do Szczak, do majątku stryja swej matki Wojciecha 
Rostworowskiego. Tam doczekał wkroczenia Sowietów.

W 1945 został oddany do internatu Księży Salezjanów w Łodzi. Wów-
czas opiekował się nim o. Tomasz Rostworowski TJ, ówczesny duszpasterz 
akademicki w Łodzi, który finansował jego drobne potrzeby. Z tego czasu 
zachował się zapis w liście o. Tomasza z dnia 29 VI 1945: Przede mną na 
kanapie siedzi mały Kitek i płacze. Właśnie przed chwilą powiedziałem mu 
o śmierci jego mamusi. Tak mi żal tego dobrego chłopca. Co mogę to mu 
daję.. Oczekuję przyjazdu Nuny, która ma się nim zająć. Odtąd Anna Rostwo-
rowska zabrała go ze sobą do Środy w Poznańskie. Stamtąd w dniu 20 I 1946 
pisała do swego kuzyna S.M. Rostworowskiego: W międzyczasie skromnie 
wiążę koniec z końcem i jestem ze swego modus vivendi zadowolona. Kitek 
łatwy nie jest, ale mam nadzieję, że będą z niego ludzie. Nuna po pewnym 
czasie umieściła go w jakimś internacie w Garbowie pod Sieradzem, a potem 
został przyjęty do konwiktu OO. Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. 
Kitek był już wtedy przystojnym młodzieńcem. Miał piękną twarz, czarne 
włosy i ujmujący sposób bycia. Zapewne był bardzo ambitny. W konwikcie 
OO. Filipinów w tym czasie, w roku szkolnym 1947/1948, było wielu chłop-
ców pochodzących z rodzin ziemiańskich. Pozostali, znacznie liczniejsi, wy-
wodzili się głównie z rodzin chłopskich z okolic Gostynia. Razem było około 
stu konwiktorów. Istniał zwyczaj, że przychodzący nowy konwiktor dostawał 
tzw. kocówę. Polegało to na tym, że był łapany, nakrywano mu głowę kocem 
i dostawał szybkie lanie w siedzenie. Rzecz nie była bolesna, lecz przykra 
prestiżowo. Za Kitka zabrali się właśnie starsi chłopcy z rodzin ziemiańskich. 
Nie zaakceptował on jednak perspektywy kocówy. Zorganizował młodzież 
z rodzin chłopskich i drobnomieszczańskich, podzielił tych konwiktorów na 
trze grupy (było ich tam chyba z pięćdziesięciu) i zorganizował napad na 
grupę chłopców �ziemiańskich�, którzy wieczorami wychodzili na korytarze 
uzbrojeni w pasy do lania. Wywiązała się walka ogólnokonwiktorska, nie-
pozbawiona podłoża klasowego, w której naturalnie przewagę mieli chłopcy 
wiejsko-miasteczkowi. Synowie ziemiańscy, zwani �gołębiarzami�, zostali 
zagonieni w ślepy korytarzyk, byli stamtąd wyciągani i brani w niewoli. Do-
stałoby się im sporo. Tylko, że dyrektor konwiktu, o. Olgierd Kokociński, 
wprowadził system seniorów, to znaczy takich chłopców, których mianował 
zwierzchnikami poszczególnych pokoi - sypialni konwiktorskich. Ci seniorzy 
poczuwali się do obowiązku utrzymywania porządku w konwikcie i zaczęli 
wiadrami wody lać na walczącą młodzież, czym doprowadzili do uśmierze-
nia bojów. 
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Konwiktorzy OO. Filipinów chodzili trzy kilometry pieszo do miejsco-
wego gimnazjum w Gostyniu, gdzie pobierali nauki. Tam się wodzowi Kit-
kowi wiodło gorzej, bo na półrocze miał cztery niedostateczne. W ostatnim 
kwartale wziął się szalenie do nauki, odratował trzy �lufy�, ale czwartą mu za-
trzymał któryś profesor i roku szkolnego nie zaliczył. Opuścił konwikt i udał 
się do Sopotu, gdzie okresowo pracowała Nuna. Lecz ona, straciwszy posa-
dę w Wyższej Szkole Pedagogicznej, przeniosła się do Torunia. Nie mając 
mieszkania, nie mogła Kitka zabrać ze sobą. Wówczas przez kilka lat opieką 
otoczyli go Natalia i Ryszard Kaleccy, choć głównie przebywał w interna-
cie, a do szkoły chodził w Orłowie. Opiekującą się nim Anna Rostworowska 
pisała: Wziął się porządnie do pracy i mam nadzieję, że w klasie X zimować 
nie będzie. On się zawsze dużo lepiej miewa pod każdym względem gdy jest 
słońce. W internacie przybywał nawet wówczas, gdy ukończył osiemnaście 
lat. Ostatecznie maturę zdał w Kościerzynie w 1952, mając dwadzieścia lat. 
Na rok akademicki 1952/1953 został przyjęty na studia na Wydział Sztuki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze specjalnością konserwa-
torstwa i muzealnictwa. Już w tym czasie występowały u niego objawy za-
burzeń osobowościowych, z których okresowo się leczył. Kitek postanowił 
uciec z Polski do Szwecji. Program swój realizował z kolegą kajakiem. Na 
pełnym morzu kajak zaczął tonąć i wyłowił ich polski kuter straży granicznej. 
Zostali przekazani do więzienia w Szczecinie Kitek stawał przed sądem, ale 
wybronił się świadectwem zaburzeń psychicznych. 

W latach 1954�1955 pracował w porcie w Gdyni. Potem Anna Rostwo-
rowska skierowała go na Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 
na sekcję historii sztuki. W Warszawie mieszkał w domu akademickim przy 
placu Narutowicza. Po roku został jednak skreślony z listy studentów, bo nie 
uczęszczał na zajęcia. Wtedy przeniósł się do Wrocławia i na tamtejszym uni-
wersytecie również studiował historię sztuki, ale pomimo przeróżnych zabie-
gów magisterium nie uzyskał. Natomiast jako młody porywający swą urodą 
i pogodą ducha akademik miał wielkie powodzenie u kobiet. Nie cenił go sobie 
zbytnio, bo potrafił się w jednym i tym samym miejscu o tej samej godzinie 
umówić aż z trzema pannami i ostatecznie na spotkanie to nie przybyć. Był też 
bardzo lubiany przez kolegów. Opowiadano, że miał masę niewyobrażalnych 
pomysłów. Na przykład siedząc ze swymi dwoma kolegami pod parasolami 
przy stoliku postawionym niedaleko promenady ulicznej, potrafił się założyć, 
że jest w stanie w ciągu dziesięciu minut sprowadzić do tego stolika każdą 
z przechodzących ulicą kobiet. I co zrobił? Założył ciemne okulary, wziął jakiś 
biały kijek, stanął na trotuarze i tym kijkiem przesuwał po chodniku, jak czło-
wiek niewidomy. Po pewnym czasie, gdy przechodziła jakaś przystojna ko-
bieta, zatrzymał ją i powiedział: Tu są gdzieś moi przyjaciele przy stoliku, czy 
pani mogłaby mnie doprowadzić: Kobieta spełniła jego prośbę, a on wygrał 
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zakład. Co więcej, we wrześniu 1960 
poślubił lekarkę Verę Kwaczeniuk, za-
mieszkał z nią w Sopocie. W małżeń-
stwie tym 12 II 1961 przyszła na świat 
córka Magdalena Maria. 

Niestety w lutym następnego roku 
nastąpił u Kitka kryzys zdrowotny. 
Zaczęto go leczyć, co doprowadzi-
ło do poprawy zdrowia. Już w maju 
1962 Kitek pracował, robiąc pomiary 
geodezyjne na Helu. Jednak lepszy 
stan zdrowia nie okazał się trwały. Ki-
tek jechał autostopem do Torunia, bo 
chciał pomóc w umieszczeniu swojej 
ciotki Nuny w szpitalu. Do Torunia nie 
dotarł, gdzieś zaginął. Anna Rostwo-
rowskiego donosiła o tym w liście do 
S. M. Rostworowskiego, twierdząc, 
że już nie wierzy w jego powrót: Był 
idealnie dobry; myślę, że po Tatusiu, 
lecz zupełnie inny. Cierpiał ciężko 
na psycho-nerwową chorobę, zresztą 
wielkiej inteligencji, jak jednogłośnie 
mówiono, niespotykanego uroku osobistego. Dopiero po kilku miesiącach od-
naleziono w lesie jego ciało. Przyjęto jednak, że zgon nastąpił 19 I 1965. Datę 
tę wyznaczył czas, od kiedy jego żona Vera nie wiedziała co się z nim stało.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy: Anny Rostwo-
rowskiej do S. M. Rostworowskiego, 20 I 1946, Sopot, 10 IX 1948, do Zofii Rostworow-
skiej, Toruń, 14 X 1950 i ponownie do S.M. Rostworowskiego, Toruń, 26 V 1962, Polanica 
Zdrój, 2 III 1965, Toruń, 8 V 1965; relacja Huberta Krzyżanowskiego.
PUBLIKACJE: o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, op.cit., s.50, 52, 194, 225; M.J. 
MInakowski, Elita wileńska, Kraków 2011, s. 696.

VERA z KWACZENIUKÓW ROSTWOROWSKA, ur. 2 II 1935 w Wilnie, córka 
Luby ze Szczyglińskich i Cypriana Kwaczeniuków, żona Vasquo Franciszka

Jej ojciec był sybirakiem, pochodził z polskiej rodziny wywiezionej na 
Sybir. Studiowała medycynę na Akademii Medycznej w Gdańsku. Dyplom 
lekarski w specjalności chorób skórnych i wenerycznych otrzymała w 1960. 
Pracowała w Akademii Medycznej w Gdańsku na oddziale chorób skórno-
wenerycznych. W rok po ślubie z Jerzym Franciszkiem Rostworowskim uro-

Vasquo Franciszek Jerzy Rostworowski 
(1932�1965) � wnuk Antoniego Jana, 

syn Konstancji Rostworowskiej 
i Vasquo Quevedo de Pasania
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dziła córkę. Po śmierci męża poślubiła Eugeniusza Przemysława Wierzchow-
skiego, syna urzędnika z Instytutu Rolniczego w Puławach. Mąż pracował 
w zakładzie chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Z drugim mężem zamieszkała w Sopocie i pracowała w przychodni lekar-
skiej. Była sąsiadką i osobą zaprzyjaźnioną z Ewą, byłą żoną Konstantego 
Rostworowskiego. Po przejściu na emeryturę nadal przebywała w Sopocie.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: List: Anny Rostworow-
skiej do S. M. Rostworowskiego, z 29 IV 1974.
PUBLIKACJE: o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, op.cit., s. 194,195.

POKOLENIE XVIII
Córka JERZEGO FRANCISZKA i VERY z Kwaczeniuków

 MAGDALENA Maria (Magda), ur. 12 II 1961 w Gdańsku

Dziewczyna o dużej urodzie, typu iberyjskiego, brunetka o ciemnej ce-
rze, z długimi czarnymi włosami rozrzuconymi wokół twarzy, smukła, wy-
soka, mająca dużo uroku. Po zdaniu matury studiowała na AWF w Gdań-
sku. Jednakże już w styczniu 1981 w Gdańsku zawarła związek małżeński ze 
Szwedem Jorgenem Larssonem i po ślubie zamieszkała w Szwecji. Bardzo 
szybko nauczyła się szwedzkiego, wstąpiła do gimnazjum i uzyskała maturę 
szwedzką z notami wyłącznie bardzo dobrymi. Dzięki temu została przyjęta 
na studia do Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie. Była to jedna z czterech 
szwedzkich uczelni medycznych, na których łącznie było czterysta miejsc, 
a o przyjęcie ubiegało się piętnaście tysięcy absolwentów szkół średnich. Do-
stanie się do Instytutu było niewątpliwie dużym sukcesem Magdy. W Sztok-
holmie ukończyła medycynę i została praktykującym lekarzem. Jej mąż był 
raczej humanistą, jego specjalność naukowa to pedagogika kultury, zajmował 
się pedagogiką dziecięcą oraz teatrem. Pogłębiał swoje studia pedagogicz-
ne w Stanach Zjednoczonych. Magda w małżeństwie z Jorgenem miała trzy 
córki. Pierwsza, Jessika Maria, ur. 21 I 1987, studiowała prawo i ekonomię 
na uniwersytecie w Uppsali. Już podczas studiów była aktywna politycznie, 
została radną rady wojewódzkiej, przewodniczyła organizacji Pan Europa. 
Dla uzupełnienia studiów została posłana do Sydney w Australii. Druga cór-
ka to Jaśmina Anna Maria, ur. 26 IV 1992, po maturze studiowała medycynę 
w Gdańsku, trzecia, Meja Maria Vera, ur. 23 VII 2004 w Vasteros, uczęsz-
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czała do gimnazjum w Szwecji. Dzięki staraniom swej babki bardzo ładnie 
mówi po polsku. Magdalena Larsson utrzymywała żywy kontakt ze swą mat-
ką i z krajem swego pochodzenia, co roku przyjeżdżała do Polski.

POKOLENIE XVI
Najmłodsza córka ANTONIEGO Jana i MARII z Brezów

Justyna ZOFIA Maria Józefa (Sówka), ur. 25 X 1910 w Kęble, ziemianka

W latach I wojny światowej od 1915 do 1917 znalazła się w okolicach 
Mohylewa, potem powróciła do Kębła. Jej matka zmarła, jak miała szesna-
ście lat. Na jej wychowanie duży wpływ wywarła starsza siostra Anna. Zosia 
nazywana w rodzinie Sówką, po zda-
niu matury udała się na studia na KUL 
w Lublinie, gdzie miał powstać fakultet 
medycyny. Była działaczką Stowarzysze-
nia Katolickiej Młodzieży Akademickiej 
�Odrodzenie�. W czerwcu 1933 została 
wybrana sekretarzem Zarządu �Odro-
dzenia� na KUL. Funkcję tę sprawowała 
jedynie przez pół roku, gdyż od nowe-
go semestru w 1934 rozpoczęła studia 
medyczne w Berlinie, gdzie przebywała 
przez pół roku. 2 X 1934 poślubiła Zyg-
munta Wysockiego h. Godziemba, ur. 6 
VIII 1911 w Krakowie, syna Konstancji 
z Przewłockich h. Przestrzał i Henryka 
Wysockich, właścicieli majątków Grabki 
w Kieleckiem i Wola Gałęzowska w Lubelskiem. Ślubu udzielił zaprzyjaź-
niony z rodziną o. Michael Gommaire, kapucyn belgijski. Pan młody przez 
rok studiował medycynę we Lwowie, tak, że młodzi mieli zbliżone zaintere-
sowania skierowane ku służbom medycznym.

Zygmunt jednak przerwał studia i przeniósł się na pewien czas na rol-
nictwo, perspektywą jego życia był zawód ziemianina. Uroczystość ślubna 
odbyła się w Milejowie. Stanowiła okazję dla dużego zjazdu rodzinnego Ro-
stworowskich i Wysockich. Ze strony Rostworowskich w uroczystości brali 
udział: Antoni, ojciec panny młodej, stryj Wojciech z żoną Kattie oraz jego 

Justyna Zofia Rostworowska (1910�
1941) � czwarta córka Antoniego Jana. 

ziemianka, współwłaścicielka 
Siedliszowic pow. Dąbrowa  Tarnowska
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syn Henryk, z rodzeństwa panny młodej: Anna (Nuna), Stanisław Kostka 
z żoną Marią i ze swymi dziećmi Izabelą, Andrzejem i Janem oraz młodszy 
brat Mikołaj, dalej Kazimierz z Hrechorowa. Można powiedzieć, że stronę 
Rostworowskich prezentowali także Brezowie, krewni matki panny młodej, 
a więc Gustawowa Brezina z Więckowic, Anna Brezianka kanoniczka, Kon-
stancja z Brezów Szułdrzyńska. Z rodziny Wysockich obecni byli: Konstan-
cja, matka pana młodego, siostry pana młodego Jadwiga i Zofia z Wysockich 
Czartoryska z Szurkowa i Teresa z Przewłockich Rostworowska. Młoda para 
osiadła w, w Siedliszowicach pow. Dąbrowa Tarnowska, majątku spadko-
wym męża, gdzie był młyn dzierżawiony przez właścicieli majątku. W Sied-
liszowicach narodzili się dwaj chłopcy Wysoccy: Antoni (Mizio), ur. w 1935 
i Henryk (Dada), ur. 1936. 

W tym czasie zostało sprzedane Kębło i Siedliszowice stały się punktem 
oparcia, przede wszystkim dla córek Antoniego Rostworowskiego. Przeby-

Ślub Zofii Rostworowskiej z Zygmuntem Wysockim � Milejów, 2 X 1934 r. 
Od lewej siedzą: 

Kazimierz Rostworowski z Hrechorowa, Helena z Cieszkowskich Gustawowa Breza 
z Więckowic, Antoni Jan Rostworowski, para młoda, Konstancja z Przewłockich Wysocka � 
matka pana młodego, Konstancja z Brezów Szułdrzyńska z Siernik, Henryk Wysocki � ojciec 
pana młodego. Z przodu dzieci Stanisława Kostki Rostworowskiego Izabela, Andrzej i Jan. 
Drugi rząd od lewej: Jadwiga (Isia) Wysocka, siostra pana młodego, Teresa z Przewłockich 
Rostworowska, żona Romana, Zofia Szułdrzyńska, Zofia z Wysockich Adamowa Czartory-
ska, siostra pana młodego, Anna Rostworowska, Wojciech i Katarzyna z Clinton�ów Rostwo-
rowscy, Henryk Rostworowski, Maria z Broel-Platerów i Stanisław Kostka Rostworowscy, 

Antoni Maria Rostworowski. 
Ostatni rząd: Mikołaj Rostworowski, Konstanty Wysocki, NN
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wała tam Konstancja, starsza siostra Sówki, z synem Kitkiem. Sówka wzięła 
na siebie opiekę nad siostrą, która nie cieszyła się dobrym zdrowiem. Była 
przez rodzeństwo osobą bardzo kochaną. Jej najmłodszy brat Jaś pisał o niej: 
Najmilsza jest mi moja czwarta siostra � Zofia lub �Sówka�. Jest podobna 
do naszej matki. Spokojna, serdeczna, bardzo dobra (�) Żywo interesuje się 
literaturą i poezją, a odkąd zostałem korespondentem politycznym za grani-
cą zaczęła interesować się również zagadnieniami polityki międzynarodowej 
(�) ma wiele zdrowego rozsądku, którego na ogół w naszej rodzinie raczej 
brakuje. Wspomnienie to wskazuje na pewną odrębność psychiczną Sówki 
od wszystkich trzech jej starszych sióstr. 

Przyszedł czas wojny. Sówka, jak wielu innych w tym czasie, naturalnie 
postanowiła uciekać z Siedlszowic, zabrała swoich dwóch synów i udała się 
do domu rodzinnego swego męża, do Woli Gałęzowskiej, a stamtąd wspól-
nie z teściową, przejechała na drugą stronę Wisły, w obawie przed bolsze-
wikami. Potem wróciła do Siedliszowic. Od razu zajęła się swą siostrą Kon-
stancją. Zapewniła jej leczenie w zakładzie psychiatrycznym w Batowicach. 
W kwietniu 1941udała się do Natalina i Milejowa, by odbierać tam jakieś 
pieniądze z rocznego dochodu, należne jej chorej siostrze. Jej najstarsza sio-
stra Anna w korespondencji pisała o niej tak: Czy jest szczęśliwa? Otóż ma 
wiele szczęścia z dziećmi, wielkie przywiązanie do Zygmunta, wiem, że za 
wszystko Bogu dziękuje. Soucis ma wiele zawsze. Myślę, że jej natura nie 
pasuje całkowicie do życia, które sobie stworzyła (�) Życie jej to całkowite 
samozaparcie. Myślę, że ona wysoko stoi pod tym względem. I także wysoko 
bardzo pod względem miłości bliźniego. Ta charakterystyka jakby zapowiada 
to, co miało ją wkrótce spotkać.

Zachowała się relacja jej brata, Jasia Rostworowskiego, oparta z kolei na 
doniesieniach złożonych przez Annę. Jaś pisał, że 27 października zjawiło się 
w siedliszowickim dworze dwóch �bandytów�, którzy tęgo sobie podpiwszy, 
zaczęli zachowywać się coraz agresywniej wobec służącej, bony i kucharki, 
których Sówka oczywiście broniła jako czystości swego domowego ogniska. 
Około drugiej nad ranem 28 października jeden z bandytów chciał już wyjść, 
lecz drugi się wściekł, zastrzelił go, a Sówce kazał się wynosić. Ostatnie jej 
słowa brzmiały: Tekluś pilnuj dzieci, zdajemy się na wolę Bożą. Sówka zosta-
ła zastrzelona z rewolweru na oczach własnych dzieci, po czym zabójca do-
stał jakiegoś szału i wymordował na wsi w nocy pięć osób, a sześć postrzelił, 
spośród nich jedna zmarła. 

Według tej relacji do dworu w Siedliszowicach wtargnęli bandyci, którzy 
zamierzali zabić Zygmunta Wysockiego. Byli to miejscowi rabusie, obawiali 
się, że Wysocki wyda ich policji. Jeden z nich był w zmowie z którąś ze służą-
cych. Był to dzień, kiedy Zygmunta w domu nie było, gdyż wyjechał do Kra-
kowa. Wysocki liczył się z tym, że wobec napadów bandyckich, trzeba będzie 
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Siedliszowice opuścić, Zofia była temu przeciwna. Bandytów było prawdo-
podobnie trzech, zachowywali się agresywnie wobec pracujących we dworze 
kobiet. Zofia Rostworowska je osłaniała, a dziedziczkę bronił brat główne-
go napastnika Kosiniaka. Wówczas Kosiniak zastrzelił Sówkę, a potem zaraz 
swego brata, po czym wybiegł na wieś i tam zastrzelił jeszcze pięć osób, z któ-
rymi miał jakieś porachunki. Po jakimś czasie ów Kosiniak został pochwy-
cony przez polską granatową policję. Ale akt pojmania był trudny, bowiem 
bronił się zajadle, strzelając z okien domu, w którym został otoczony. Dał się 
ująć dopiero, gdy ten dom podpalono. Drugiego bandytę Stokłosę znalazł jakiś 
chłopak, gdy ten pijany spał w stodole. Zofię oraz innych pomordowanych 
pochowano we wspólnym grobie nieopodal dworu. Dopiero po jakimś czasie 
jej zwłoki przeniesiono na cmentarz parafialny w Gręboszowie. 

Inną relację złożył świadek naoczny zdarzeń, Antoni Wysocki, syn Sów-
ki, mający wówczas sześć lat. Przypomniał on, że po pożarze starego dworu 
w Siedliszowicach rodzice przenieśli się do oficyny. Chłopcy zajmowali po-
kój dziecinny na parterze. Antoni zwany Miziem już spał. Gdy się obudził 
zobaczył w pokoju trzech mężczyzn. Dwóch z nich, określanych potem na-
zwiskiem Kosiniak, siedziało na łóżku jego brata zwanego Dadą. Natomiast 
trzeci, określany potem nazwiskiem Stokłosa, wyszedł na zewnątrz domu. 
Bracia Kosiniakowie robili wrażenie podpitych. Ciągnęliby dalej gorzałkę, 
ale chciało się im zapalić papierosa. W pokoju była także mama Mizia. Spy-
tali jej, czy nie ma papierosów. Powiedziała, że ma, ale są w sypialni na pię-
trze. Wtedy Jasiek Kosiniak, jeden z braci, wstał i poszedł na górę odszukać 
papierosy. Dość długo nie wracał, co zniecierpliwiło jego brata Staszka, który 
wziął karabin i nagle strzelił ponad znajdującymi się w pokoju łóżkami, tra-
fiając w kaflowy piec. Wtedy ze schodów zbiegł nieobecny Jasiek Kosiniak, 
wpadł do pokoju i krzycząc: Co ty robisz! �chciał odebrać bratu karabin. 
Staszek nie chciał go oddać i zaczęli się szamotać. W pewnym momencie, 
gdy karabin był lufą do ziemi, padł strzał i kula musiała trafić Jaśka w nogę, 
bo puścił karabin i upadł na podłogę. Wtedy Staszek Kosiniak wpadł w jakiś 
niewyobrażalny szał. Odciągnął brata na pewną odległość i zaczął strzelać 
do niego, leżącego na podłodze, raz za razem, aż do opustoszenia magazyn-
ku. Mizio zapisał: W czasie jak Staszek był zajęty strzelaniem do brata, wy-
skoczyłem z łóżka, przebiegłem pokój i wdrapałem się na komodę stojącą 
przy oknie, i przebierając nogami, bo bardzo potrzebowałem na �siusiu�, 
przyglądałem się całej scenie z góry. Tymczasem Staszek Kosiniak skończył 
strzelać do nieruchomego Jaśka, który leżał w kałuży krwi, przeplatanej stru-
gami jakiegoś przezroczystego płynu. Odłożył karabin i wyciągnął pistolet 
typu amerykańskiego Colta z bębenkiem i podniósł lufę na wysokości głowy 
mamy, stojącej obok szafy. Mama, jakby chciała uczynić znak krzyża i unio-
sła rękę do czoła, ale w tym momencie padł strzał, zgasła lampa naftowa 
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i w pokoju zrobiło się ciemno. Po chwili do pokoju wszedł ten trzeci, zwany 
Stokłosą. Miał latarkę, oświecił pokój. Staszek Kosiniak zapytał go: A gdzie 
reszta? Na co Stokłosa, świecąc latarką po podłodze, powiedział: Popatrz 
się, że już nikogo tu nie ma. I wyszli. Przestraszony Mizio zszedł z komody 
i wszedł do łóżka, w którym było pełno poodbijanego ze ścian tynku. Od 
tej chwili, jak wspomina, nie znosi pościeli, na której są jakieś kruszyny..Po 
długim czasie od tych zdarzeń do pokoju weszli sąsiedzi, państwo Rojowie 
oraz opiekunka Teklusia z bratem Dadą. Jeszcze słychać było jakieś kroki 
ludzi. Obawiano się, że to wracają bandyci. Lecz nie, to przyszli pracownicy 
z naszego pobliskiego młyna, którzy chcieli zobaczyć, co się działo. Mizio 
już resztę nocy spędził w domu sąsiadów. Jego zdaniem podczas strzelani-
ny w pokoju była także schowana pod łóżkiem opiekunka Teklusia z Dadą. 
To, że Stokłosa świadomie tak poświecił latarką, że nie puścił światła ani na 
Teklusię, ani na niego siedzącego na komodzie, to właśnie uratowało życie 
pozostałym świadkom zbrodni. 

Relacja Antoniego Wysockiego podważa taki opis wydarzenia, że matka 
Zofia Wysocka miała zginać, osłaniając przed starzałem pijanego bandyty 
Teklusię, opiekunkę do dzieci. Relacja sześcioletniego świadka wydaje się 
jednak bardzo wiarygodna, bo ukazuje, że potworna zbrodnia urastała od wy-
darzenia do wydarzeniu, jakby całkiem przypadkowo. Wysocki utrzymuje, 
że Jasiek Kosiniak nie chciał dopuścić do strzelaniny w domu i za to właśnie 
postradał życie. Natomiast Stokłosa uratował chłopców i opiekunkę, których 
musiał widzieć. Co do Staszka Kosinika, uważa, że opanował go jakiś strasz-
liwy szał na podłożu psychopatycznym i nie chce go za to winić. Słyszał, 
że Kosiniak zastrzelił też swoją żonę. Autor tego wspomnienia najbardziej 
współczuje dwóm synom Kosiniaka, którzy musieli się wychowywać i żyć 
w świadomości, że ich ojciec był zbrodniarzem. Stanowisko Antoniego Wy-
sockiego nacechowane jest nadzwyczajnym chrześcijańskim uzdolnieniem do 
wybaczania. Nawet wspomina o tym, że gdy po latach był w Siedliszowicach 
i zobaczył, że w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej oficyny został wzniesiony 
kościół, to jego obecność potraktował jako znak pojednania i wybaczenia. 
Dalsze wspomnienia małego Mizia sprowadzają się już do tego, że przebywał 
w domu Stojowskich zwanym �Diamentem� i na rowerze woził go cioteczny 
brat Kitek Rostworowski.

Obie te relacje potwierdzają to, że Justyna Zofia Rostworowska zginę-
ła 28 X 1941, zamordowana przez bandytę. Owdowiały mąż Zygmunt Wy-
socki sprzedał Siedliszowice i podjął pracę zawodową. Wkrótce ożenił się 
ze swą siostrą cioteczną Antoniną Niemojowską. Małżeństwo to okazało 
się całkowitym niewypałem. W 1950 zawarł ślub cywilny z Antoniną Gra-
bowską. Zmarł w Krakowie 22 IX 1982 i został pochowany na cmentarzu 
Rakowic kim w grobowcu Wysockich. Osieroconymi chłopcami zaopiekowa-

Rostworowski-Monografia tom2.ind729   729Rostworowski-Monografia tom2.ind729   729 2013-03-20   15:07:112013-03-20   15:07:11



~ 730 ~

ła się ciotka, siostra ojca, Jadwiga (Isia), zamężna za Mieczysławem Jordan 
Stojowskim. Nieopodal Chabówki w Zaborni znajdował się nieużytkowany 
domek prof. Karola Nycza. Tam obaj chłopcy zostali umieszczeni i szczęśli-
wie przebyli dalsze lata okupacji. Po wojnie Mizio ukończył szkołę mecha-
niczną w Krakowie, a następnie studia na Politechnice Gdańskiej. W 1965 
wyjechał do Francji, tam ukończył kurs w dziedzinie klimatyzacji przemysło-
wej. Po osiedleniu się w Montrealu w Kanadzie został jednym z najbardziej 
znanych specjalistów w zakresie klimatyzacji pomieszczeń. Poślubił Barbarę 
z Dembińskich, I voto Karską, z którą ma syna Igora Krzysztofa, ur. 20 III 
1972 w Montrealu. Henryk (Dada), jego młodszy brat, uczęszczał do szkół 
OO. Pijarów im. św. Floriana i św. Wojciecha, maturę zdał w Krzeszowicach 
w dawnym pałacu Potockich, potem studiował architekturę na Politechnice 
Gdańskiej. Z inicjatywy Marie Claire Rostworowskiej, zakonnicy w Belgii, 
wyjechał do Paryża, gdzie poślubił Adelajdę Annę Romerównę, córkę Ma-
cieja i Marii Teresy z Korybut-Daszkiewiczów. Przez czterdzieści lat prowa-
dził działalność jako architekt, projektujący przez ten czas około 1,5 tyś.[aż 
tyle � niemożliwe]. obiektów budowlanych, współpracował z dwudziestoma 
firmami ubezpieczeniowymi, przykładowo: jedna czwarta budynków w mie-
ście Niort została przez niego zaprojektowana. Ma syna Pawła, ur. 4 VI 1965 
w Paryżu, żonatego z Laurence Carpy, z którą ma troje dzieci. Jest reporterem 
fotografikiem, rejestrującym na całym świecie ważne wydarzenia religijne 
� miejsca cudów. Obaj synowie, a także wnukowie Zofii z Rostworowskich 
Wysockiej, okazali się ludźmi zdolnymi i wartościowymi. Zatem jej krótkie 
życie przyniosło piękny plon.
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ROZDZIAŁ XLIV

POKOLENIE XVI–XVIII

ROSTWOROWSCY RODEM Z MILEJOWA I WILGI

POKOLENIE XVI
Drugi syn ANTONIEGO i MARII z Brezów

STANISŁAW KOSTKA Maria Józef, ur. 26 II 1901 w Milejowie, drugi syn 
Antoniego i Marii z hr. Brezów, ziemianin, publicysta

Najmłodsze lata spędził w Milejowie. Gdy był już dorastającym chłop-
czykiem, w prezencie od stryja Wojcia otrzymał rower. Jeździł na nim nie 
najlepiej, przewrócił się i miał wstrząs mózgu. Po tym wypadku wkrótce za-
częły się inne choroby. Dostał zapalenia stawów, sześć tygodni leżał w gipsie, 
ale choroba ta przekształciła się w reumatyzm stawów, wywołując bardzo 
ostre bóle. Tak, iż krzyczał i jęczał z bólu, dla którego uśmierzenia wstrzyk-
nięto morfinę. Tak jego stan opisywał zarządzający domem w Milejowie wuj 
Jerzy Stablewski. Wspominał on, że Staś godnie znosił swoje dolegliwości 
i dodawał, że przebywając w szpitalu w Lublinie budował swoje otoczenie 
nabożnością. Dopiero w grudniu 1911 nastąpiła poprawa. Został więc w 1912 
posłany do Göggingen w Austrii, z nadzieją na bardziej skuteczne leczenie. 
Przebywał tam niespełna rok. Miał wówczas możliwość poznania innego 
kraju o kulturze niemieckiej. Sporo czytał i czas pobytu w sanatorium wyko-
rzystał na naukę języka niemieckiego i angielskiego, którymi potem biegle 
władał. Z Austrii wrócił do Kębła, ale gdy w 1914 zbliżały się do Lubel-
szczyzny wojska austriackie, Stanisław wraz z rodzeństwem został posłany 
do wuja Stanisława Czapskiego do Miropola. Z tego pobytu pozostało mu 
wspomnienie, że w Miropolu było bardzo wiele pamiątek rodzinnych, zbroi, 
oręża, a także portretów Rostworowskich, lecz kogo one przedstawiały tego 
nie spamiętał, gdyż był jeszcze zbyt młodym chłopcem. W 1915 wrócił do 
Kębła i tam spędził pozostałe lata I wojny światowej. 
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Maturę zdał z pewnym opóźnieniem w 1920 w Lublinie, w Gimnazjum 
im. Stefana Batorego, w tzw. Szkole Lubelskiej. Potem odbył i ukończył stu-
dia rolnicze w Poznaniu, które uzupełnił praktyką rolniczą w majątku swego 
ojca w Milejowie. Podczas studiów w Poznaniu zdarzył się nieszczęśliwy 
wypadek. Jego kolega Antoni Zyberk-Plater zrzucał mu z piętra klucz od 
mieszkania, który wybił wpatrzonemu w górę Stasiowi oko. Tak więc w mło-
dości przeżył on wiele przykrych doświadczeń.

Za zgodą swego ojca, matka już nie żyła, 8 VII 1926 zawarł związek 
małżeński z Marią Ludwiką Broel-Plater. Uroczystość ślubna obyła się 
w Białaczowie pod Opocznem. Majątek ten, w 1726 nabyty przez Jana Ma-
łachowskiego, przez kilka pokoleń pozostawał w rękach Małachowskich. 
W Białaczowie niejednokrotnie wówczas bywali Rostworowscy, spo-
krewnieni z Małachowskimi przez Izabelę, żonę Franciszka Ksawerego, 
w prostej linii prapradziadka Stanisława Kostki Rostworowskiego. Dopie-
ro w 1889 na zasadzie zapisu testamentowego zrobionego przez Hortensję 
Małachowską klucz białaczowski przeszedł w ręce Platerów. Przy wesel-
nym stole, a szczególnie w przemówieniach prezentujących pana młodego, 
o tych związkach Rostworowskich z Białaczowem na pewno wspominano. 
Tak więc Staś, tak go w domu nazywano, wchodził do rodziny, dla której 
Rostworowscy byli znanym rodem. Rodzice panny młodej, choć mieli dość 
sporo dzieci, byli jednak dość zamożni i wyposażyli swą córkę w godne 
wiano.

Ze strony swej rodziny Staś wiosną 1927 otrzymał od ojca polecenie 
poszukiwania majątku, który mógłby stać się siedzibą jego rodziny. Dnia 4 
VI 1927 doszło do tego, że młodzi małżonkowie notarialnie nabyli od Jana 
Ewangelisty Czerkiewicza za kwotę 60 000 dolarów majątek Wilga w pow. 
garwolińskim. Liczył on 2800 mórg i 220 prętów. Wilga w trzech czwartych 
stawała się własnością Stanisława Kostki, i w jednej czwartej własnością jego 
żony Marii Ludwiki. Również w późniejszym czasie wszystkie transakcje 
dotyczące Wilgi podpisywali oboje Rostworowscy. Przed nabyciem majątku 
wpłacili 25 000 dolarów, co zapewne oznaczało, że zaangażowane tu zostało 
wiano Marii Ludwiki. Pozostała kwota 35 000 dolarów amerykańskich była 
spłacana w trzech ratach do 1 X 1928, a w dniu zakupu Czerkiewicz otrzymał 
weksel, który miał zabezpieczenie na hipotece Milejowa, majątku ojca Sta-
nisława Kostki. Zatem kwotę owych 35 000 dolarów wyasygnował dla syna 
Antoni Rostworowski. Zakupiony majątek był zadłużony w Towarzystwie 
Kredytowym Ziemskim na kwotę 9861 zł 61 gr i 4529 dol. 33 centy. Dotych-
czasowi właściciele zobowiązali się opuścić dwór w Wildze do 4 VII 1927, 
co oznaczało, że od tego czasu mogli się tam sprowadzić małżonkowie Ro-
stworowscy, którzy na razie przebywali w swoim mieszkaniu w Warszawie 
przy Krakowskim Przedmieściu 58 m. 2. 
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Dokonany zakup majątku okazał się nieszczęśliwy, gdyż gospodarka była 
zdewastowana, a lasy wytrzebione. Podjęcie decyzji o zamieszkaniu w Wil-
dze łączyło się z nieuchronnym oddzieleniem od szerszego świata. Z Wilgi 
bowiem, odległej o 50 km od Warszawy, nie było żadnych dróg prowadzą-
cych do stolicy, a nawet do powiatowego Garwolina. Do najbliższej stacji ko-
lejowej w Rudce Talubskiej, odległej o 20 km, wiodła piaszczysta, zupełnie 
odludna, leśna droga. Staś żonę do swej posiadłości mógł sprowadzić dopiero 
po paru tygodniach, gdy z Milejowa ojciec przysłał mu parę cugowych koni. 
Przewóz Marii Ludwiki ze stacji w Rudce Talubskiej napotkał na trudności, 
gdyż w powozie pękła ośka i w upalny dzień, podróż, która miała trwać pięć 
godzin, trwała dziewięć. Po-
niesione trudy dla przyby-
wającej właścicielki nie były 
obojętne, gdyż znajdowała 
się ona w poważnym stanie 
ze swym pierwszym dzie-
ckiem. Ostatecznie jednak 
Maria Ludwika dotarła do 
Wilgi. Dla męża stała się je-
dyną podporą w trudach za-
gospodarowywania majątku. 

Stanisław Kostka Rostworowski z żoną Marią Ludwiką z Broel-Platerów w Wildze

Dwór w Wildze
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Na razie na Stasia spadały same niepowodzenia. Niespodziewanie zawalił się 
dach nad stodołą i co jeszcze dziwniejsze, opadła podłoga w wyglądającym 
na oko solidnie budynku spełniającym rolę spichlerza. Samo miejsce, gdzie 
znajdował się dwór, było urokliwe. Otaczały je bowiem trzy stawy, tak że 
dom wzniesiony był jakby na półwyspie, a za stawami snuła się kępa parku, 
pełna dzikiego ptactwa. Rostworowski w swej nowej posiadłości spotykał się 
z dość archaicznymi zwyczajami. Nawet starsi gospodarze z pobliskiej wsi 
całowali go po rękach, a w kościele organista darzył go względami zupełnie 
nie przewidzianymi przez liturgię. 

Miłym wydarzeniem były odwiedziny ojca Stasia, który przybył z Mile-
jowa. Właściciel Wilgi wspominał: Wieczorem siedzieliśmy na tarasie. O parę 
kroków połyskiwała w blaskach zachodu gładka tafla wodna �parkowym� na-
zwanego dzikiego stawu. Dwieście kroków dalej rysowała się zwarta ściana 
wysokich trzcin. Nagle w szuwarach zaczęło się kotłować, a po chwili z głoś-
nym kwakaniem i łopotem rwać się zaczęły kaczki krzyżówki. Przelatywały 
nam pojedynczo lub stadami ledwie nad głową, by wnet zniknąć za korona-
mi drzew. Gdy mrok zapadł, z nieba dochodził metaliczny pobrzęk bekasów. 
W nocy, tuż za oknami, szalały niekończące się chóry żab. Opis tego wieczoru 
oddawał piękno Wilgi, które jednak nie miało swego ekonomicznego wyra-
zu. Antoni Rostworowski, wytrawny rolnik, doradzał synowi, by wytrzymał 
i starał się jakoś zagospodarować nabyte włości. Część posiadłości leżała na 
powiślu, gdzie ziemie były urodzajne, lecz mogły zostać zalane wodami wez-
branej rzeki. Stanisław Kostka podjął ryzyko zainwestowania tu upraw. Re-
zultaty osiągnął znakomite: 26 kwintali jęczmienia z morgi, buraków powy-
żej 300 kwintali, marchwi pastewnej, białej olbrzymiej, niewiarygodną ilość 
1100 kwintali z morgi. Zarysowała się perspektywa pewnej dochodowości 
nabytego majątku. Ale na to, by ją rzeczywiście utrzymać, należało wybudo-
wać czworaki dla robotników rolnych, by mieć do pracy siłę roboczą, trzeba 
było wyremontować budynki gospodarcze i wprowadzić na owym powiślu 
inwestycje rolne. Nie mając funduszy i nie spłaciwszy jeszcze poprzedniego 
zadłużenia Wilgi, Rostworowski zdecydował się zaciągnąć nową pożyczkę 
w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim z dość krótkim terminem spłaty. 

Tymczasem we wrześniu 1928 do Wilgi przybył swoim dużym fiatem, 
pokonując piaszczystą drogę, teść Stanisława Kostki � Zygmunt Broël-Plater. 
Po obejrzeniu Wilgi i poznaniu wszystkich jej uroków jako wyśmienitego te-
renu dla odstrzału dzikiego ptactwa, teść od razu orzekł, że majątek trzeba jak 
najszybciej sprzedać, bowiem dochód z niego nie przyniesie zięciowi nawet 
gotówki na dobry garnitur. Co więcej, doradził, aby wysprzedażą tą zajęła 
się spółka akcyjna Towarzystwa Eksploatacji Terenów z Warszawy, której 
zarządu był zresztą członkiem. Pośredniczył więc w nawiązaniu wszystkich 
kontaktów i w stosunkowo krótkim czasie architekt Andrzej Boni z Warsza-
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wy opracował plan tzw. Osiedla Klimatyczno-Wypoczynkowego w Wildze. 
Rostworowski z planem tym udał się do wojewody lubelskiego, gdyż Wilga 
wtedy jeszcze administracyjnie należała do województwa lubelskiego. Po-
wołał się na swego ojca, prezesa Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego i od 
wojewody uzyskał zgodę na przekształcenie posiadanych terenów poleśnych 
w tereny rekreacyjne. Teraz, wspierany przez zaangażowanego plenipotenta 
Jana Karwowskiego, przystąpił energicznie do działania. Leśne tereny mająt-
ku zostały podzielone na 2532 działki rekreacyjne, których wytyczenia do-
konał inż. Kazimierz Sawicki. Przeciętnie miały powierzchnię 2560 m. kw., 
choć niektóre nawet po kilka hektarów. Ceny na przeznaczone do wysprzeda-
ży parcele zostały ustalone na poziomie bardzo niskim, początkowo po 500 zł 
za półmorgową działkę, uwzględniane były też płatności w ratach. 

Reklamą wysprzedaży Wilgi zajęło się nadzwyczaj skutecznie owo To-
warzystwo Eksploatacji Terenów. Skutek był taki, że gdy 2 VI 1929 rozpo-
częto akcję, to w ciągu trzech dni wysprzedano 1850 działek. Był to sukces 
tym bardziej rewelacyjny, iż nabywcy, z powodu braku dróg, w ogóle do 
Wilgi nie byli w stanie dotrzeć. Rostworowski, korzystając z pięknej pogo-
dy, zorganizował dla nich dowóz wynajętym statkiem �Warneńczyk�, który 
sporadycznie kursował po Wiśle. W Wildze wybudował pomost, ozdobił go 
chorągwiami z rodowym herbem Nałęcz, a przybyłe osiemset osób witali 
przewodnicy, zwerbowani spośród gajowych, którzy przyjezdnych podpro-
wadzali do nabytych przez nich włości. Nieobyci ze zwyczajami leśnymi 
warszawianie zaprószyli ogień. Już po ich odjeździe Rostworowski z ekipą 
okolicznych straży ochotniczych zdołał ugasić rozprzestrzeniający się pożar. 
W sumie jednak całe przedsięwzięcie przyniosło nadspodziewanie dobry re-
zultat. Rostworowskiemu udało się uniknąć licytacji Wilgi, którą zapowiada-
ło już Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Ponadto 31 I 1930 uzyskał z Sądu 
Okręgowego w Siedlcach zgodę na notarialne wyłączenie z dóbr Wilga tere-
nów leśnych o powierzchni ponad tysiąc ha. Wraz z tą decyzją on i jego mał-
żonka Maria Ludwika stawali się prawnymi założycielami istniejącego po 
dziś dzień Osiedla Klimatyczno-Wypoczynkowego w Wildze nad Wisłą, co 
przez mieszkańców tamtejszych po dziś dzień jest z uznaniem wspominane. 

Po części wysprzedana Wilga pozostała jednak ukochanym miejscem pa-
mięci Marii Ludwiki i Stanisława Rostworowskich. Tu jako młodzi, pełni 
entuzjazmu małżonkowie zaczynali twórcze życie, przez parę lat parali się 
z jawiącymi się wciąż trudnościami, ale umieli je przezwyciężać. A położenie 
Wilgi, bujność, pewna dzikość przyrody, włożony wysiłek pracy cywilizacyj-
nej, wszystko to pozostawało w pamięci. Jedynie niekorzystnym akcentem 
było to, że Stanisław Kostka wszedł w długotrwały spór ze swym plenipoten-
tem Karwowskim, który sześćdziesiąt działek odpisał pokątnie na rzecz swej 
żony. Spór miał być zgłoszony w sądzie, jednak do tego nie doszło, gdyż Kar-
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wowski, mający plenipotencję na wszystkie transakcje, mógł sprawę wygrać. 
Ważnym aspektem działalności Rostworowskiego było współfinansowanie 
budowy dróg z Wilgi do Garwolina i do Warszawy. Jak stwierdza Tadeusz 
Górecki, współczesny historyk miejscowości Wilga, Rostworowski na prze-
prowadzonej transakcji nie uzyskał jakiegoś wielkiego dochodu dla siebie 
samego: Spłacił długi, ale lwią część zysku pochłonęły koszty parcelacyjno-
organizacyjne i partycypowanie w kosztach budowy dróg.

Może właśnie ten udział, który świadczył o ofiarności społecznej właści-
ciela Wilgi, sprawił, że w 1930 odwiedził go starosta garwoliński z propozycją 
kandydowania na pierwszym miejscu z listy BBWR do sejmu. Rostworowski 
poprosił o kilka dni zwłoki, by mógł rozważyć tę propozycję. Odpowiedź ne-
gatywna jednak była przesądzona. Jego ojciec, właściciel Milejowa, był zde-
cydowanym zwolennikiem Narodowej Demokracji i dla Stanisława Kostki 
kandydowanie z listy sanacyjnej byłoby aktem dezawuującym szacunek dla 
ojca. Początkowo Rostworowscy byli jeszcze właścicielami resztówki dóbr 
Wilga o powierzchni 289,18 ha, do której należały zabudowania dworskie 
i stawy. Resztówkę, mającą wartość szacunkową 270 000 zł i zadłużenie na 
kwotę 200 000 na rzecz Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, małżon-
kowie Rostworowscy aktem notarialnym z 1932 zamienili ze Zdzisławem 
i Wandą Zabiełłami na połowę ich domu w Warszawie przy ul. Chmielnej 
77/79 o wartości 65 000 zł, bez obciążeń hipotecznych. Z tytułu tej zamiany 
od Zabiełłów otrzymali dopłatę w kwocie 5000 zł, gdyż wartość folwarku 
była jednakże wyższa od mieszkania w Warszawie. Rostworowscy w 1934 
parę działek z parcelowanego majątku przekazali jako darowizny dla Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, dla Ligi Inwalidów Wojennych Wojsk Polskich im. 
gen. Józefa Sowińskiego oraz dla Koła Rodziców przy Państwowym Gim-
nazjum im. Hetmana Zamoyskiego w Lublinie. 30 VIII 1938 Rostworow-
ski sprzedał notarialnie 140 działek za 6700 zł swemu bratu Janowi Marii. 
Prawdopodobnie była to transakcja formalna, a jej istotą było przekazanie 
ekwiwalentu bratu za należną mu część w rodowym majątku Milejów. Akt 
ten zamykał związki Stanisława Rostworowskiego z Wilgą, którą doradzał 
mu wysprzedać jego teść.

Z poręki teścia Zygmunta Broel-Platera w 1929 na okres trzyletniej ka-
dencji został on członkiem zarządu spółki cegielni w Białaczowie. Z tego ty-
tułu otrzymywał wynagrodzenie z zysków spółki. Ważniejsze jednak było to, 
że w 1931 diametralnie zmieniły się losy Stanisława Kostki i Marii Ludwiki, 
mających już wówczas troje dzieci. Starszy brat Stanisława, Antoni Maria Ro-
stworowski, nie cieszący się dobrym zdrowiem, zrezygnował z przejęcia po 
ojcu rodowego majątku Milejowa, żywił bowiem pragnienie przyjęcia stanu 
duchownego. Na Stanisława Kostkę latem 1931 zostały przepisane dobra mi-
lejowskie obejmujące cztery folwarki Antoniów, Klarów, Starościce i Bilsko, 
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o łącznej powierzchni 2454 ha, a do 
tego dochodził jeszcze Natalin o are-
ale 273 ha, przyznany przez ojca dla 
sióstr Stanisława Anny i Konstancji, 
ale przez niego zarządzany. W Bil-
sku nie było folwarku, prowadzona 
tam była jedynie eksploatacja torfu. 

Stanisław Kostka odziedziczo-
nymi dobrami zarządzał dobrze, 
choć niełatwo mu było borykać 
się z następstwami kryzysu ekono-
micznego, który właśnie wówczas 
nastał. Ilustracją istniejącego stanu 
rzeczy są jego wspomnienia zawar-
te w opowiadaniu zatytułowanym 
�Fragment Wilga�: Chyba w czerw-
cu 1931 r. poszedłem do Syndyka-
tu Rolniczego w Lublinie, aby dać 
polecenie sprzedaży 800 kwintali 
pszenicy. W pełni przednówka liczy-
łem wziąć za kwintal nie mniej jak 
65 zł. Jakież było moje zdziwienie, 

gdy dyrekcja nie robiła mi nadziei sprzedaży wyżej 45 zł i to nie w szybkich 
terminach. Zaskoczony tą decyzją udał się do znajomego, Henryka Dąbrow-
skiego, dyrektora filii lubelskiego Banku Handlowego z Warszawy, do który 
mu wyjaśnił, że banki niemieckie wycofały z Polski akredytywę 200 000 
dolarów, trzymaną z poleceniem nieograniczonego skupu wszelkich płodów 
rolnych i wagonowania ich do Niemiec. Wycofał się zatem najpoważniejszy 
zagraniczny nabywca polskich zbóż. Spadek cen okazał się wkrótce znacznie 
poważniejszy. Cena pszenicy z 60 do 65 zł za kwintal spadła do 12 zł, żyta 
z 50 do 8 zł. Cena ziemi, wynosząca w 1929 3000 zł za hektar, spadła do 500 
zł, mimo tego to nie było na nią reflektantów. Natomiast rząd nie zmniej-
szał obciążeń podatkowych. W tych warunkach niełatwo było gospodarować. 
Trzeba było zaciekać pasa. Stanisław Kostka właśnie tak czynił. Nie wybu-
dował dworu, ani porządnego budynku mieszkalnego, założył jedynie nowy 
sad. Mieszkano nadal �w dawnym domku Babci Klary�, do którego tylko do-
budowywano nowe pomieszczenia mieszkalne. Jego córka Izabella wspomi-
nała: Stary dom, pełen kwiatów, drewniany mały dom, a tyle w nim się działo. 
Gdy dziedzic milejowski przyjeżdżał do Warszawy, to czasem brakło mu na 
pobyt gotówki. A chciał dokupować książki do swej dość pokaźnej biblioteki. 
Zdarzało się, że od przyjaciół pożyczał po 10�15 zł.

Stanisław Kostka Rostworowski (1901�1977) 
� drugi syn Antoniego Jana, pisarz i ziemianin, 

właściciel Wilgi pow. Garwolin i Milejowa 
pow. Lublin
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Zbiory w dobrach milejowskich kształtowały się na przedwojennym po-
ziomie, pszenica ozima 12 q z ha, żyto 11 q, rzepak ozimy 10 q, soja czarna 
9 q, buraki 180 q, ziemniaki 120 q. Majątek sprzedawał rocznie około 3000 
q. pszenicy, po 300 q jęczmienia browarowego i rzepaku, 400 q nasion bura-
czanych, 20 000 q buraków, 60 000 l., spirytusu do Państwowego Monopolu 
Spirytusowego, 80 q suszonego chmielu. Zatem produkcja roślinna była bar-
dzo zróżnicowania. Do tego dochodziła wielka hodowla wołów ciężkiej wagi, 
tuczonych świń, koni remontowych, a także knurów i buhajków odsprzedawa-
nych kółkom rolniczym. Majątek miał zatem wielkie możliwości gospodarcze, 
niedobór gotówki powodowała jednak zapaść cenowa. Tym bardziej odczu-
wana, że nie zostały zmniejszone zobowiązania podatkowe oraz rosły koszty 
utrzymania byłych pracowników folwarcznych emerytów. Dziedzic, nie mogąc 
wykorzystywać robotników folwarcznych do pracy w majątku, gdyż znaczna 
ich część była emerytami, musiał dodatkowo zatrudniać wielu pracowników 
dniówkowych, szczególnie przy pielęgnacji i wykopkach buraków. 

Istniejące uwarunkowania ekonomiczne spowodowały zamkniecie cu-
krowni. Należała ona do kartelu cukrowego, który wyznaczał areał planta-
cji i określał wysokość produkcji osiąganej podczas kampanii cukrowniczej. 
Tymczasem zubożenie ludności spowodowało poważny spadek nabycia cu-
kru. Kartel więc redukował ilość przerabianych buraków, co obniżało docho-
dowość cukrowni, spośród których mniejsze stawały się deficytowe. W rezul-
tacie powstała tendencja do fuzjowania cukrowni. Tak też się stało w 1935, że 
Cukrownia i Rafineria Milejów Spółka Akcyjna została połączona z Cukrow-
nią i Rafinerią Lublin Spółką Akcyjną. Całe wyposażenie cukrowni zostało 
przewiezione do Lublina. Dzieło ojca Stanisława Kostki uległo likwidacji..

Trudności finansowe zmusiły Rostworowskiego do sprzedaży w 1936 
części lasów milejowskich, co było sukcesem, gdyż niełatwo było uzyskać 
na taki akt zezwolenia. W ostatnich latach dwudziestolecia międzywojenne-
go zaczęła wzrastać koniunktura gospodarcza. Rostworowskiemu w zasadzie 
udało się już przed samą wojną majątek zrównoważyć ekonomicznie. Wów-
czas to, w lutym 1939 Stanisław Kostka wraz z żoną wyjechał za granicę. 
Dłużej przebywał w Insbrücku, ale dojechał również do Rzymu, gdzie stał 
się sekundantem swego brata Jana podczas jego pojedynku z dziennikarzem 
włoskim. Dziedzic w Milejowie jako administratorów majątku przed wojną 
zatrudniał Augusta Moszyńskiego, w czasie okupacji niemieckiej pana Fabia-
nowskiego, byłego wicedyrektora zlikwidowanej już cukrowni.

Rostworowski był orientacji konserwatywnej, podzielał typ myślenia 
Stanisława Koźmiana, krytycznie nastawionego do powstań, pragnącego 
chronić byt narodowy. W dworze milejowskim spotykało się wiele wybit-
nych osób, stanowiących ówcześnie rzeczywistą elitę inteligencji ziemiań-
skiej. Jak wspominała jego córka Izabela: Miał talent do gromadzenia głów. 
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Bywali tu wybitny pisarz i politolog Władysław Studnicki, związany z ma-
sonerią wojewoda lwowski i poznański Piotr Dunin-Borkowski, cieszący się 
już rozgłosem pisarze młodego pokolenia Adolf i Aleksander Bocheńscy, 
Tadeusz Breza, Mieczysław Pruszyński � późniejszy lotnik i pisarz, redak-
tor warszawskiego �Czasu� Edmund Moszyński, początkujący naukowiec 
i dyplomata Kazimierz Osuchowski oraz inni ludzie pióra. Syn Studnickie-
go, Konrad, wspominając atmosferę toczących się wieczorami przy komin-
ku debat, nazwał ją w swych wspomnieniach �uniwersytetem milejowskim�. 
Jeszcze po latach Stanisław Kostka wyznawał, że podobnie jak Władysław 
Studnicki i Bocheńscy, rozwiązanie narastającego politycznego kryzysu Eu-
ropy widziałem w daleko idącej współpracy polsko-niemieckiej. Właściciel 
Milejowa był zdecydowanym przeciwnikiem podsycania konfliktu polsko-
niemieckiego, co więcej, niektóre jego ówcześnie formułowane myśli miały 
posmak prekursorski wobec obecnie dominujących tendencji zjednoczenio-
wych w Europie. Na przykład pisał on: podobnie jak ongiś mówiło się w Pol-
sce: gente ruthenus, natione polonus, tak i dziś, trawestując to powiedzenie 
na modłę czasów współczesnych, należałoby stworzyć i tchnąć życie w pojęcie 
gente polonus, natione europeus. A na ołtarzu tego pojęcia o wartości nad-
rzędnej poświecić trzeba poszczególne nacjonalizmy: francuskie, hiszpańskie, 
belgijskie, duńskie czy inne. Poglądy swoje przedstawiał odwiedzającym go 
w Milejowie przyjaciołom, których wyciągał na długie nieraz spacery, w któ-
rych towarzyszył mu ukochany pies Pimpuś. Dyskusje prowadził, stawiając 
pytania i domagając się rzeczowej odpowiedzi. Poglądy jego w tym czasie 
nie zawsze spotykały się z aprobatą rozmówców. Znajomość języka niemie-
ckiego ułatwiała mu stosunki z władzami okupacyjnymi, W 1941 jego sio-
stra Anna w liście pisanym do brata Jasia pisała o Stasiu: Dziś zajęty tylko 
swoim gospodarstwem Z władzami ma bardzo dobre stosunki. Czytuje książ-
ki treści religijnej, poza tym gazety niemieckie. Stanisław był człowiekiem 
głęboko religijnym, ale z miejscową parafią w Milejowie nie miał najlep-
szych stosunków, gdyż toczył spory o część gruntów dzierżawionych przez 
księdza. W czasie okupacji pan domu milejowskiego wiele czasu poświęcał 
dzieciom. Ich guwernerem wtedy był Gustaw Leszczyński, człowiek napraw-
dę wykształcony. Gospodarstwem domowym zajmowała się osoba o dziwo! 
narodowości greckiej. Tryb życia i posiłków był uregulowany. Na śniadanie 
chleb, niekiedy z margaryną, kawa zbożowa, czasem sok pomidorowy. Obiad, 
codziennie o pierwszej, na który wzywał dzwonek, dania podawał do stołu 
służący. Koło piątej był podwieczorek � herbata, ciastka. O siódmej kolacja, 
która spożywali wszyscy razem. Po kolacji domownicy zasiadali w saloniku, 
w którym odbywało się głośne czytanie fragmentu jakiejś wartościowej po-
zycji, a potem dyskusja, przeciągająca się nieraz do późnych godzin wieczor-
nych. W domu zatrudniony był lokaj Wawrzyniec Rurarz (Wawrzuś), bardzo 
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ceniony, dawniej pracował w Białaczowie u Platerów, kucharz, trzy służące, 
dziewczyna do pomocy. Wawrzuś był oddanym pana domu pracownikiem. 
Wydaje się, że rozumiał naturę swego zwierzchnika. Ponoć, gdy się pytało, 
co robi Pan Hrabia � odpowiadał � Pan Hrabia myśli. 

Stanisława Kostkę Rostworowskiego cechowała bardzo szeroka gama 
zainteresowań, począwszy od politycznych, poprzez kulturowo-historyczne, 
filozoficzne, aż po zagadnienia tyczące się rozwoju nauk ścisłych. Jego obco-
wanie z innymi ludźmi nacechowane było tym, że tok każdej rozmowy spro-
wadzał od razu na poziom tematów dotyczących pewnych syntez myślowych 
lub też moralnych zasad postępowania. Takim był również w stosunkach 
z dziećmi, które swym ojcowskim autorytetem zmuszał do świadomej kon-
frontacji ich osobowości z otaczającą je rzeczywistością. Charakteryzujący 
trafnie swoje rodzeństwo jego brat Jan pisał o nim: Stanisław nie cierpi wsi, 
a bardziej interesuje się sztuką, historią, filozofią. Jest niewątpliwie najinteli-
gentniejszy ze wszystkich członków naszej rodziny, lecz niestety nie potrafi na-
leżycie wykorzystać swoich zdolności. Z punktu widzenia tradycji rodowych 
Stanisław Kostka był najdłużej zarządzającym dobrami i niejako ostatnim 
większej miary, poza spadkobiercami Niegoszowic, właścicielem ziemskim 
w rodzinie Rostworowskich. Dobra znajomość niemieckiego i mentalności 
pruskiej pozwoliła mu względnie bezkonfliktowo przetrzymać znaczną cześć 
okresu okupacji niemieckiej, a także ratowała go w okolicznościach przypad-
kowych zagrożeń podczas wyjazdów do Warszawy.

Dobre opanowanie języka niemieckiego ułatwiło mu też uzyskanie od 
władz okupacyjnych zgody na stałe dowożenie żywności do obozu w Maj-
danku, co było jedyną możliwą formą pomocy dla przebywających tam więź-
niów. Ponadto, do kuchni milejowskiej wieczorami zachodziły ukrywające 
się po lasach Żydówki i tu otrzymywały żywność, albo też była im ona dono-
szona w umawiane miejsca. Do Milejowa zjeżdżali jego dawni przedwojenni 
goście, teraz niejednokrotnie zagrożeni aresztowaniem, jak przykładowo re-
daktor prasy podziemnej Edmund Moszyński, czy profesor politechniki Woj-
ciech Urbanowski, prof. Wolfram i inni. Sytuacja ekonomiczna właściciela 
Milejowa uległa znacznej poprawie, przede wszystkim wzrosły znacznie, do 
poziomu z lat 1927�1928, ceny ziemiopłodów, tak że produkcja roślinna stała 
się opłacalna. Ponadto powstały dwa dodatkowe źródła dochodów. Jednym 
z nich był dochód z produkcji znajdującej się w majątku gorzelni. Produkcja 
spirytusu była kontrolowana i odbierana przez Niemców, ale udawało się jej 
cześć odprowadzać na własne potrzeby. Przynosiło to dość znaczny dochód. 
Drugą korzystną okolicznością było to, że w porozumieniu z komisarycznym 
zarządem dóbr milejowskich w opuszczonym budynku dawnej cukrowni zo-
stała założona wytwórnia marmelady i suszarnia płatków ziemniaczanych. 
Właściciel Milejowa z miejsca rozszerzył powierzchnię sadów owocowych 
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do 40 mórg oraz wprowadził polowe plantacje warzyw, co mu pozwalało 
być głównym dostawcą surowca do prowadzonej przez Niemców przetwórni 
owocowo-warzywniczej. 

Za odłożone pieniądza Stanisław Rostworowski, przy pomocy zamiesz-
kałej w Lublinie swej kuzynki Marychny z Osuchowskich Tymowskiej, 
skupował dolary. Przewidywał, że Polska znajdzie się pod panowaniem so-
wieckim i byt osób niezależnie myślących nie będzie łatwy. Zamierzał więc 
z rodziną wyemigrować do Ameryki. Wczesną wiosną 1944 Rostworowski 
zdecydował się opuścić Milejów i ze swą rodziną oraz obrazami i archiwami 
udał się do Białaczowa pod Końskimi, do majątku skąd pochodziła jego żona. 
Tam w maju 1944 napisał pewnego typu rozprawę filozoficzną pt. �Rozwa-
żania o istocie i pochodzeniu kształtu�, którą dedykował Janowi Krystynowi 
Ostrowskiemu, szwagrowi swej żony. Uwaga autora skupiła się wokół poję-
cia kształtu, którym to Bóg Stwórca różnicuje powoływane do istnienia byty, 
począwszy od kamieni aż po człowieka. Człowiekowi również w ograniczo-
nym przez jego naturę wymiarze przysługuje zdolność nadawania kształtu 
przedmiotom lub wytworom. Autor stwierdzał, że pisząc swą rozprawę na 
wsi, nie miał możliwości korzystania z literatury światowej. Powoływał się 
jedynie na wiedzę zawartą w katechizmach niektórych autorów francuskich. 
Przyjęte przez Rostworowskiego pojęcie kształtu odpowiadało tomistyczne-
mu pojęciu formy, kształtującej tworzywo, czyli materię pierwszą. Praca Ro-
stworowskiego zatem nie otwiera jakichś nowych horyzontów poznawczych 
w dziedzinie filozofii. Jest jedynie świadectwem sprawności intelektualnej 
autora, który, nie dysponując warsztatem naukowym, prawidłowo ujął pewne 
zagadnienia z dziedziny ontologii. 

Rostworowski, spodziewając się tego, że siedziby ziemiańskie ulegną 
zniszczeniu, postanowił wywiezione z Milejowa pamiątki rodzinne prze-
wieźć z Białaczowa do Warszawy. W transporcie tym znajdowało się też 
dwadzieścia pięć obrazów rodzinnych, które po opuszczeniu Kębła zawędro-
wały wpierw do Natalina, potem do Białaczowa. Meble, obrazy i archiwa, 
wszystko to zostało zgromadzone w mieszkaniu Rostworowskich w Warsza-
wie przy ul. Hożej. Rostworowski na gruncie warszawskim spotykał się ze 
zdecydowanie antysowiecko nastawionym Józefem Mackiewiczem, uzna-
nym dziś za jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, któremu sfinanso-
wał wydanie pierwszego numeru podziemnego pisma �Alarm�. Przed samym 
powstaniem tchnięty jakimś niepokojem zgromadził rodzinę w Pruszkowie, 
ratując tym samym zapewne życie swoje i swoich najbliższych. W Warszawie 
jednak spłonęły wszystkie najcenniejsze rzeczy, a więc obrazy i dokumenty 
pochodzące z Kębła i z Milejowa. Zniszczeniu uległa korespondencja Anny 
z Dzieduszyckich, żony Mikołaja Rostworowskiego, z Thorwaldsenem, do-
tyczącą wykonania pomnika ks. Józefa Poniatowskiego, a także korespon-
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dencja o treści par excellence politycznej z Talleyrandem i Metternichem. 
Zniszczeniu uległ pamiętnik babki Anny z Hutten-Czapskich Brezowej, któ-
ra była także autorką szkicu o św. Alfonsie Liguori oraz pracy o Edwardzie 
Czapskim. Zaginął też rękopis treścią swą stosunkowo najbliższy współczes-
ności, a więc dzienniki ojca, Antoniego Jana, dające obraz działalności ruchu 
narodowo-demokratycznego w Królestwie Kongresowym. Odnotowujemy tu 
jedynie najcenniejsze dokumenty, ale pożar domu Rostworowskich w War-
szawie zwęglił wszystko, co Stanisław Kostka uznał za najwartościowsze i co 
postanowił wywieść z Milejowa i z depozytu kębelskiego, w większości na-
leżnego jego bratu Mikołajowi. 

Rostworowscy stali się teraz wygnańcami bez własnego dobytku. Staś 
rodzinę osiedlił w Zakopanem, a sam udał się do Krakowa, gdzie nawiązał 
kontakt z Adamem Ronikierem i tworzonym przez niego Biurem Studiów. 
Uczestnicy tego środowiska opowiadali się za wiernością wobec Rządu Lon-
dyńskiego, ale także za zaprzestaniem walki z Niemcami. Na zebraniach 
Biura Studiów bywali Niemcy z gestapo, poszukujący teraz wśród Polaków 
sojuszników do walki z Czerwoną Armią, zajmującą już tereny Generalnego 
Gubernatorstwa. Rostworowski wykorzystał tę niespodzianą przychylność 
Niemców i miał nawet umówiony samochód, którym w razie wkroczenia So-
wietów zamierzał ewakuować się na zachód. Adam Ronikier wyjechał już 
wcześniej. A do bram Krakowa zbliżali się Rosjanie. Gdy nadszedł ostatni 
moment, kiedy jeszcze można było niemieckim samochodem opuścić miasto, 
z zamiarem wyjechania z kraju, Stanisław Kostka nie podjął tej decyzji i po-
został w Krakowie. Tym samym z własnej woli znalazł się w kraju podpada-
jącym pod władzę sowiecką.  

Rostworowski w pierwszym okresie powojennym okazał dużą aktywność 
polityczną. Od 20 IV do 3 VI 1945 uczestniczył z grupą działaczy niezależ-
nych, głównie pochodzenia ziemiańskiego, w trzech spotkaniach z wpływo-
wym wówczas przedstawicielem nowej władzy, majorem Jerzym Borejszą. 
Ostatnie z tych spotkań z dnia 2 VI 1945 odbyło się nawet w jego mieszka-
niu w Krakowie. Grupa ta dążyła do stworzenia jawnego ośrodka działal-
ności politycznej i publicystycznej, chroniącej byt narodowy, lecz uznającej 
współpracę z Rosją sowiecką. Podczas spotkania, jakie odbywało się w jego 
mieszkaniu, Rostworowski zajmował stanowisko pojednawcze. Na przykład 
mówił: Wydaje mi się, że jest dużo namiętności w obecnej sytuacji. Jest wiele 
rzeczy możliwych do uzgodnienia. My katolicy wierzymy w objawienie i dok-
trynę Kościoła i również cała filozofia nie jest nam obca. Ściśle, marksistow-
ską doktrynę uważamy za część a nie za alfę i omegę systemu filozoficznego. 
Mimo raczej pojednawczego nastawienia upominał się o pewne sprawy, m.in. 
protestował przeciwko temu, aby religia miała być nauczana poza szkołą., 
przeciwko pacyfikacjom, jakie przez formacje wojskowe wsparte formacjami 
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sowieckimi miały być przeprowadzone w Białostockiem i Rzeszowskiem, 
a także wzywał do tego, by zwolniono ks. Janusza Radziwiłła wywiezionego 
do Rosji. Swoje umiarkowane stanowisko tłumaczył tym, co wprost wyznał: 
Polska jest i będzie pod hegemonią Sowietów. Mówił zatem otwarcie o tym, 
czego wówczas jeszcze bardzo wielu Polaków nie chciało przyjąć do swej 
świadomości. Jego stanowisko mogło odpowiadać Borejszy, który dążył do 
tego, by wyeksponować grupę działaczy konserwatywnych, opowiadających 
się za porozumieniem z Rosją. We wspomnianych spotkaniach uczestniczył 
też Aleksander Wielopolski, który z kolei był przeciwnikiem porozumienia 
z Sowietami. 

Z początkiem czerwca 1945, wspólnie z Aleksandrem Bocheńskim i Do-
minikiem Horodyńskim, Stanisław Kostka udał się do ks. Abp. Adama Sa-
piehy i namawiał go, by skorzystał z zaproszenia do Moskwy, gdzie miała się 
odbyć konferencja między działaczami krajowymi i emigracyjnymi na temat 
utworzenie rządu jedności narodowej. Namowy te nie wpłynęły jednak na to, 
by arcybiskup krakowski pojechał do Moskwy, co z jednej strony przyczyniło 
się do uniknięcia udziału przedstawiciela Kościoła w tym spotkaniu bardzo już 
kontrolowanym przez Stalina, a z drugiej strony było wyrazem utraty okazji do 
odegrania ważnej może dla Polski roli przez abp. Sapiehę, którego cechowała 
zarówno odwaga osobista, jak i mądrość. Później jeszcze Stanisław Kostka 
dość często składał wizyty metropolicie krakowskiemu, szukając u niego rady 
i namawiając go do aktywniejszej postawy społecznej. Abp Sapieha odpowia-
dał jednak, że trudno się w obecnym okresie angażować publicznie, bowiem 
teraz, gdy są Rosjanie, nie ma z kim rozmawiać, w odróżnieniu od okupacji 
niemieckiej, kiedy wiedziało się w czyich rękach spoczywa decyzja. 

Przed wyborami Stanisław Kostka Rostworowski 17 XII 1946 w licznej 
grupie polityków katolickich był uczestnikiem audiencji u przewodniczącego 
Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta. Grupa ta występowała z inicja-
tywą stworzenia ośrodka aktywności politycznej ludzi zachowujących kato-
licyzm, lecz jednocześnie stających na gruncie uznania nowej państwowości 
polskiej. Propozycja utworzenia takiego ośrodka nie spotkała się z aprobatą 
Bieruta, lecz dzięki wystąpieniu dr. Jana Frankowskiego Bierut zgodził się 
na wydawanie dziennika katolickiego. W rezultacie audiencja ta stworzyła 
warunki polityczne dla powstania �Słowa Powszechnego�. Stanisław Kostka 
Rostworowski w tym czasie znajdował dużą zbieżność poglądów z Aleksan-
drem Bocheńskim. Kandydował z listy katolicko-społecznej do Sejmu Usta-
wodawczego, na liście będąc na drugim miejscu po Bocheńskim. Otrzymał 
wystarczającą ilość głosów, by wejść do Sejmu, lecz wybory były sfałszo-
wane przez komunistów i mandatu nie uzyskał. Miał jedynie status zastępcy 
posła, co mu dawało pewne przywileje, na przykład mógł nocować w Hotelu 
Sejmowym.
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Władze państwowe dekretem z 23 I 1950 upaństwowiły charytatywną 
działalność Kościoła katolickiego, sprawowaną poprzez organizację pod na-
zwą �Caritas�. W tym samym czasie do Warszawy zwołano zjazd księży, 
zakonników i zakonnic oraz osób świeckich w jakiś sposób związanych z do-
tychczasową działalnością �Caritas�. Na zjeździe tym został wybrany nowy 
zarząd tej organizacji, której przewodniczącym został ks. Antoni Lemparty, 
a spośród osób świeckich weszli do niego: szambelan Seweryn Dolański, po-
seł dr Jan Frankowski, prof. Leon Halban, pisarz Paweł Jasienica, Andrzej Mi-
cewski, Stanisław Kostka Rostworowski i Wanda Tuczewska. W większości 
osoby te, wchodząc do narzuconego przez władze nowego zarządu �Caritas�, 
krok ten uzasadniały wolą ratowania zakładów opiekuńczych tej organizacji, 
prowadzonych głównie przez zakonnice, a roztaczających opiekę nad dużą 
rzeszą młodzieży niepełnosprawnej i ludzi starych. Intencje te potwierdziły 
się, gdyż do roku 1989 przetrwało w Polsce około dwustu zakładów opiekuń-
czych prowadzonych przez siostry zakonne pod zarządem Zrzeszenia Katoli-
ków �Caritas�. Niemniej w danym momencie przystąpienie do zarządu �Ca-
ritas� było niejako aktem akceptującym dokonane zawłaszczenie organizacji 
kościelnej przez państwo. Stanisław Kostka udał się więc do kard. Adama 
Stefana Sapiehy, który był faktycznym twórcą kościelnego �Caritas�, z za-
pytaniem, czy jego udział we władzach nowego �Caritas� może być uznany 
za uzasadniony troską o los zakładów opiekuńczych. Ponieważ otrzymał od 
kardynała odpowiedź negatywną, natychmiast z zarządu �Caritas� ustąpił. 

Od tego czasu też politycznie się nie udzielał. Miał trudności ze znale-
zieniem pracy. Początkowo, dzięki poparciu dr. Jana Frankowskiego, uzyskał 
zatrudnienie w powstałych Zakładach Mięsnych. Ale gdy Frankowski ustą-
pił z dyrekcji tej instytucji i dla Rostworowskiego zabrakło w niej miejsca. 
Znalazł zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Krakowie, ale była to praca 
nadzwyczaj marna. Około 1955 udało mu się przejść na rentę. Dorabiał pub-
likacjami w �Kierunkach�, w �Tygodniku Powszechnym� i �Przeglądzie Pol-
skim i Obcym� oraz tłumaczeniami dla potrzeb miesięcznika �Znak�. Właś-
nie w �Znaku� z początkiem 1952 zamieścił swoją odpowiedź na ankietę 
ogłoszoną przez to pismo, które zapytywało respondentów o to, jakie książki 
ostatniego stulecia odegrały decydującą rolę w ukształtowaniu mego poglądu 
na świat oraz postawy moralnej? Były właściciel Milejowa odpowiedział dość 
przekornie, że swoje fundamenty moralne wyssał z �piersi matki�, a żadna 
z przeczytanych książek wydanych w latach 1850�1950 nie wywarła na niego 
decydującego wpływu, gdyż w większości są one wyrazem rozkładu ukształ-
towanych od wieków form cywilizacji. Wyjątek czynił dla pewnych pisarzy 
polskich: Karola Huberta Rostworowskiego, Tadeusza Dołęgi-Mostowicza za 
jego książkę Doktor Murek zredukowany, Wojciecha Dzieduszyckiego, Stani-
sława Łosia, Stanisława Koźmiana, a także niektórych historyków, jak Kalin-
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ka, Bobrzyński, Skałkowski. Z zagranicznych pisarzy wymienił G. Ferrero, 
piszącego o upadku Rzymu, Dostojewskiego jako autora Braci Karamazow 
i filozofa-biologa Alexisa Carrela. Generalnie wywód jego wskazywał, iż był 
człowiekiem nadzwyczajnie oczytanym i to w ogromnej mierze w pozycjach 
obcojęzycznych. Był zapaleńcem samoukiem, bowiem w środowisku wiej-
skim nikt go takiej aktywności czytelniczej nie mógł wzywać. Poglądowo 
zdecydowanie szukał oparcia u pisarzy zachowawczych. 

Po polskim �Październiku� zrobił się bardzo ostrożny, jeśli chodzi o pub-
likacje w prasie �Paxu�. Wskazują na to pewne okoliczności. Napisał bo-
wiem bardzo piękne wspomnienie o swym młodszym bracie, zamordowanym 
w Gross-Rosen, pt. Rapsod o Janie Rostworowskim. Tekst ten ostatecznie zo-
stał opublikowany w �Kierunkach�, ale poprzedzało go wprowadzenie podpi-
sane przez Aleksandra Bocheńskiego, który objaśniał czytelników, że tekst ten 
przypadkowo wpadł mu do ręki i to on postanowił dać go do druku. Była to 
swoista asekuracja, którą wprowadził Rostworowski, którego artykuł, jak gdy-
by bez jego woli, był publikowany w �Kierunkach�. Jednakże w późniejszych 
latach zamieszczał w tym piśmie artykuły podpisane swoim nazwiskiem. Nie 
były to jednak publikacje o aspiracjach politycznych. Najczęściej dotyczyły 
pewnych problemów o znaczeniu międzynarodowym w zakresie proporcji sił 
między ZSRR a USA lub innych zagadnień o charakterze naukowym. 

Stanisław Kostka dbał bardzo o to, aby w prasie nie ukazywały się inne ar-
tykuły podpisywane nazwiskiem Stanisław Rostworowski. W rezultacie zmu-
sił on znanego publicystę paxowskiego Stanisława Rostworowskiego do tego, 
iż swoje publikacje podpisywał imieniem Nik lub Mikołaj, którego to imienia 
on w ogóle nie miał. Podobnie początkującego publicystę Stanisława, syna ge-
nerała, zobowiązał do tego, że on swoje artykuły zamieszczane w �Za i prze-
ciw� podpisywał Stanisław Jan Rostworowski. W liście do tego ostatniego pi-
sał: Każdy człowiek ma prawo do własnego imienia i nazwiska, które w miarę 
upływu lat sieje się mniej lub więcej znane społeczeństwu i nabiera stopniowo 
pewnej właściwej i nie dającej się zastąpić barwy. To imię i nazwisko staje 
się jakby godłem, jakby sztandarem pułkowym, którego barwa znaczona jest 
krwią lub znojem całego życia. Znak ten jest odbiciem duszy swojego twórcy. 
Obaj członkowie młodszego pokolenia zrezygnowali z podpisywania swych 
publikacji tylko mieniem �Stanisław�., ale Stanisław Kostka nie był zbyt zado-
wolony, bo Nik Rostworowski przyjął imię jego brata przebywającego w Peru 
� imię Mikołaj i Stanisław Kostka swój wywód kończył przypuszczeniem, że 
gdyby mój brat wrócił, musiałby zrezygnować z własnego imienia. � 

Stanisław Kostka miał niewątpliwy talent pisarski i to od najmłodszych 
lat, kiedy jako młodzieniec pisywał wiersze. Później, zajęty obowiązkami 
ziemianina, na twórczość pisarską nie miał czasu. Gdy po wojnie podjął ją, 
jego rozmach pisarski był hamowany obwarowaniami cenzury i uwarunko-
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waniami politycznymi ówczesnego czasu. Niemniej o jego spuściźnie pisar-
skiej można jedno powiedzieć � był prekursorem kierunku jednoczenia się 
państw narodowych Europy. Nawet twierdził � idąc za Wojciechem Dzie-
duszyckim �że w wieku XIX skończyła się era państw narodowo-terytorial-
nych, które zastąpią związki wspólnych interesów gospodarczych. W 1966 
ukończył biogram swego pradziada Antoniego Melitona Rostworowskiego, 
mało jednak udokumentowany źródłowo. Stanowisko prorosyjskie ówczes-
nego właściciela Milejowa tłumaczył osobistym wpływem gen. Wincentego 
Krasińskiego.

Stanisław Kostka był człowiekiem, który wyrósł w atmosferze domu ro-
dzinnego wypełnionego głęboką wiarą, która była obecna w jego życiu. Ob-
jawiało się to właściwie we wszystkim, co robił, a także w korespondencji. 
Na przykład w liście do Zofii Tarnowskiej pisał: Myślę o Pani, także w mod-
litwach. Rostworowski na pewno był człowiekiem, który miałby sporo do 
powiedzenia. Jednak wpojone mu poczucie norm, których, chcąc zachować 
szacunek dla siebie, nie powinno się przekraczać, nie pozwoliło mu podjąć 
trudu dostosowania się do wymogów Polski Ludowej. Na pewno część teks-
tów Rostworowskiego, które pisał w latach 1955�1958, gdy stan zdrowia 
jego żony nie był jeszcze najgorszy, po prostu nie ujrzała światła dziennego 
ze względów cenzuralnych. Choć niekiedy były tak rozwlekle pisane, że o ich 
druku trudno byłoby marzyć. 

Gdy chodzi o wymianę przeżyć i doświadczeń religijnych, to zachętą była 
tu żywo prowadzona korespondencja z jego siostrą, zakonnicą w Callenelle 
w Belgii. Udał się za granicę, by ją odwiedzić. We Francji spotkał się z bratem 
Mikołajem, który miał domek na prowincji, zwany �Kucyłowem�, gdzie spo-
tykali się Rostworowscy przybywający z kraju i rozsiani po świecie najbliżsi 
krewni.Bardzo znamienną rzeczą była miłość Stanisława Kostki do swej żony 
Marii Ludwiki. Jak wspominała ich córka Elżbieta, gdy papa pozostawił ja-
kąś kartkę z informacjami dla mamy, to zawsze dopisywał na niej literę �M�, 
przypominając o swej miłości. W 1955 jego żona, zwana Malą, zachorowała 
na postępujący gościec, który na wiele lat przed śmiercią całkowicie ją unie-
ruchomił. Staś otaczał ją najbardziej czułą opieką. Wspomniał o tym w liście 
z 18 I 1972 ojciec Piotr Rostworowski,: Małżeństwo Stasia była wzruszającą 
realizacją obietnicy małżeńskiej � �iż cię nie opuszczę aż do śmierci�. Była 
to dla Stasia wielka szkoła, ciężka szkoła poświęcenia i ofiary, ale szkoła 
błogosławiona. W ostatnich latach przy Mali Staś był jak na sprężynach, tak 
natychmiast reagował na każdą jej potrzebę. Jego troje dzieci znalazło się 
za granicą. Ich ojciec już po śmierci swej żony w lipcu 1972, razem z bra-
tem Mikołajem, odbył trzymiesięczną podróż do Kanady, po drodze zatrzy-
mując się w Belgii. W pewnym okresie zaistniało prawdopodobieństwo, że 
również najmłodsza córka Elżbieta będzie szukała warunków lepszego bytu 
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dla swej rodziny poza grani-
cami kraju. Papa Rostworow-
ski nie stawiał jej wyjazdowi 
żadnych przeszkód, kierując 
się jednym pragnieniem, by 
jego dzieci miały zapewniony 
szczęśliwy byt i pomyślność. 
Do wyjazdu z kraju Elżbiety 
nie doszło. Papa potem jeździł 
do Warszawy oglądać wnuki. 
Był na przykład w 1969 na 
uroczystości Pierwszej Komu-
nii św. wnuczki Mariety Dem-
bińskiej.

Śmierć żony Mali wyprzedziła zgon Stanisława Kostki o pięć lat. O po-
grzebie swej żony pisał do swej siostry w Callenelle: Pogrzeb Mali w Biała-
czowie był śliczny. Dużo śniegu, śnieg skrzył się. Na cmentarzu dużo tropów 
zajęcy i królików. Wraz z odejściem Mali jak gdyby urwało się powołanie 
jego służby. Początkowo zamierzał udać się do Tyńca i żyć tam jak eremita, 
by, jak mówił, rozpłynąć się w Panu Bogu. Jego dzieci, Andrzej i Elżbieta, 
były jednak temu przeciwne, twierdząc, że Papa ma takie skarby wewnętrzne, 
które dla nas wszystkich są bezcenne i także dla naszych dzieci. Pragnęli oni, 
by mógł on udać się do owego domku leśnego w Kucyłowie, gdzie mógłby 
spotykać się ze swymi wnukami przebywającymi za granicą i uczyć je języ-
ków i historii. Stanęło na tym, iż papa wraz ze swą najmłodszą córką, zwaną 
Nini, na razie uda się do Lasek. Z tych Lasek pisał do siostry Klary: Chodzę 
tu codziennie do Komunii św., jak to w Callenelle bywało. Mam też codziennie 
wystawienie Najświętszego Sakramentu. Dziś przyjechała Nini nasza kocha-
na, najsłodsza. Byliśmy razem na grobie Antosia [brata] kochanego i na grobie 
Piotrusia, wnuczka naszego. Od śmierci Antosia minęło już prawie 34 lata! 
Śnieg grobki pokrył, a na grobach, jak w Białaczowie, moc tropów zajęczych 
wśród sosen..Wrócił do Krakowa. Przebywał w swym mieszkaniu, do którego 
był przywiązany. Jak pisał jego syn Andrzej: Gospodaruje sobie w Krakowie 
z pomocą starej kucharki, która mu gotuje obiady i kolację, oraz z pomocą Ma-
rysi, dozorczyni, która się nim zajmuje i pomaga we wszystkim. Ale nie przeno-
si się do Warszawy; za wielka byłaby to zmiana na jego wyczerpany do szczętu 
organizm. Podpiera całą rodzinę modlitwą i to wielka dla niego pociecha, bo 
z powodu utraty wzroku, to jedyna czynność, w której może się jeszcze czuć 
potrzebny. Wiele pomocy w nagłych potrzebach okazywał mu bardzo kochany 
zięć Władek Dembiński, którego przedwczesna śmierć głęboko przeżył. Dość 
często na letnie pobyty udawał się do Lanckorony, tam też spędził ostatnie lato 

Bracia Stanisław Kostka i Mikołaj Rostworowscy
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1977 w towarzystwie przybyłego z Peru swego brata Mikołaja. Ponoć chodzili 
razem na Msze św. i na drobne spacerki, a Stach wiedział, że lada dzień może 
być wezwany przez Pana, że gotów jest, spokojny, �spokutowany�, na śmierć 
gotów, ufny w Miłosierdzie Boże i odkupienie swych win licznymi i ciężkimi 
dopustami Bożymi, które się starał z poddaniem Chrystusowi Panu nieść. � tak 
pisała jego siostra Maryjka. Zmarł w Lanckoronie o godz. 16 dnia 1 IX 1977, 
pod nieobecność swoich trojga dzieci, przebywających za granicą. Jego syn 
Jaś pisał: Śmierć nastąpiła w dwa dni po wylewie krwi i częściowym sparali-
żowaniu. Tydzień przed tym powiedział Papa Stryjowi Mikołajowi, że czuje się 
jedną nogą na tamtym świecie i że mu pilno obydwoma nogami tam stanąć. Aż 
do chwili zgonu czuwała nad nim szwagierka Teresa Broel-Plater. Z Warszawy 
przybyła też córka Elżbieta Dembińska, która pojechała do Krakowa szukać 
dla ojca miejsca w szpitalu. W tym czasie, gdy jej nie było, ojciec zmarł. He-
lena Mycielska, jego szwagierka, odnotowała, że właściwie pragnął on śmier-
ci. Męczyły go prognozy złej przyszłości kraju. Niemniej potrafił zachować 
poczucie wewnętrznej radości. Cieszył się bardzo z każdych odwiedzin, jakie 
mu składano. � Swoje ograniczenia zdrowotne znosił heroicznie, bagatelizując 
te długie dnie i godziny, w czasie których cóż mógł robić, gdy czytanie, jego 
pasja, odpadło! Myślę, że się modlił..-Pochowany został 6 września w gro-
bie rodzinnym w Białaczowie. O pogrzebie tym pisała szwagierka zmarłego 
Stefania z Broel-Platerów Moszyńska: W Białaczewie było uroczo. Kościół 
w remoncie, ale trumna Stasia stała w kwiatach; otoczony był bliskimi, przyja-
ciółmi, znajomymi, w ogóle ludzie tamtejsi byli dla nas wszystkich jak wielka 
rodzina. Mszę św. odprawił o. Ludwik OSB, syn Heleny Mycielskiej z Platerów, 
a potem wśród rozdzwonionych dzwonów, które zupełnie inaczej dzwonią na 
wsi, wspaniale, głęboko, poszliśmy całą gromadą odprowadzić go na wieczny 
spoczynek. Został pochowany obok Mali. Na pogrzeb z Kanady przyjechał syn 
Andrzej, z krajowych Rostworowskich obecni byli Henryk i Maria, córka Ka-
zimierza z Hrechorowa, a także krewna Maria Ostrowska. Syn Jan zamieścił 
nekrolog w �Naszym Dzienniku� w Nowym Yorku, w którym o swym ojcu, 
Stanisławie Kostce hr. Rostworowskim napisał: �Sodalis Marianus, dziedzic 
Milejowa ostatni�. 

Dnia 2 VI 2004 Rada Gminna w Milejowie podjęła uchwałę o ustanowie-
niu herbu i flagi swego osiedla. Postanowiono, że ze względu na zasługi, jakie 
rodzina Rostworowskich poniosła dla rozwoju Milejowa herbem w połowie 
będzie Nałęczka, a w połowie Gozdawa dla przypomnienia osoby gen Ludwika 
Kickiego, uczestnika wojen napoleońskich, poległego w powstaniu listopado-
wym. Dnia 17 IV 2008 z fundacji jego syna Andrzeja w kościele parafialnym 
w Milejowie została umieszczona tablica epitafijna, wspominająca Stanisła-
wa Kostkę Rostworowskiego jako członka Sodalicji Mariańskiej i ostatnie-
go dziedzica Milejowa oraz jego żonę Marię Ludwikę z Broel-Platerów. Nad 
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nazwiskami miał być umieszczony 
wizerunek herbu Nałęcz, a pod na-
zwiskami sentencja: �Miłość na-
sza, przywiązanie nasze oczekują 
zmartwychwstania�. Projekt tablicy, 
która wykonał artysta kamieniarz 
z Bełżyc, Witold Marcewicz, został 
jednak ocenzurowany przez metro-
politę lubelskiego abp. Józefa Ży-
cińskiego, który skreślił wizerunek 
herbu oraz słowa �Miłość nasza, 
przywiązanie nasze�, pozostawił 
tylko � �Oczekują zmartwychwsta-
nia�. Tablica ta miała być poświęco-
na w 2009, w stupięćdziesięciolecie 
konsekracji kościoła parafialnego 
w Milejowie. Ale wskutek przenie-
sienia na inną parafię bardzo przy-
chylnego rodzinie ks. kan. Francisz-
ka Kamińskiego akt ten jak dotąd 
nie został dokonany.

Bibliografia: Problemy prawne uniwersalizmu, wypowiedź w ankiecie: Ku jedności 
świata, �Znak� 1946, nr 4, s. 456�460; Dżdżownice chodzą na spacer, �Przekrój� 
1946, nr 83 (omówienie J. Dembowski, Psychologia zwierząt, Czytelnik 1945); 
Wskazówki sprzed lat, �Dziś i Jutro� 1947, nr 50, s. 3; Ankieta �Znaku� � Jakie 
książki z ostatniego stulecia odegrały decydującą rolę w ukształtowaniu mego po-
glądu na świat oraz postawy moralnej? � odpowiedź: �Znak� 1952, nr 2, s. 160�167; 
Czy godzina �H� wybiła nad światem?, �Tygodnik Powszechny� 1957, nr 18; Stani-
sław Koźmian � Rok 1863, Warszawa 1958, nadb. z �Przeglądu Polskiego i Obcego� 
1958, nr. 4; Rapsod o Janie Rostworowskim, �Kierunki� 1958, nr 44, s. 6-7; Sprosto-
wanie, �Kierunki� 1959, nr 2, s. 11; Bernard M. Baruch w świetle własnej biografii, 
�Kierunki� 1960, nr 42, s. 8,11; Kilka uwag o dobrach milejowskich, mps z XI 1961 
(w posiadaniu Elżbiety Dembińskiej); Cywilizacja Zachodu w oczach Siegfrieda, 
�Kierunki� 1962, nr 5, s. 5, 9; Wilga �Rocznik Mazowiecki� R. XV/2003, s. 199�
211; Rapsod o Janie Rostworowskim (fragment), �Zeszyty Milejowskie� 2012 nr 
1-2, s. 14-15; Wspomnienie o Jerzym Stablewskim, mps., Ossol./II 15972 Papiery 
Stablewskich; BPAN w Krakowie 7785, Materiały Józefa Zielińskiego, Antoni Jan 
Feliks Rostworowski, Wojciech Dzieduszycki,, �Dokąd nam iść wypada? Prognozy 
sprzed lat pięćdziesięciu�, mps, �Rozważania o istocie i pochodzeniu kształtu�, Bia-
łaczów 1944, mps; Antoni Meliton Rostworowski, mps; (wszystkie trzy w posiad, S. 
J. Rostworowskiego).

Epitafium Stanisława Kostki i Marii Ludwiki 
Rostworowskich w kościele w Milejowie, 

fundacji syna Andrzeja z Kanady
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ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: E. Moszyński, Wspomnienia, Warszawa 1984, s. 69, 135 i in, mps.; T. 
Górecki, Powstanie Osiedla Klimatyczno-Wypoczynkowego Wilga nad Wisłą, Wilga 1999, 
mps. wraz z fotokopiami różnych aktów transakcji w posiadaniu S. J. Rostworowskiego; 
Stablewski, Pamiętniki, BKUL, rps. 398 (1); Wydział ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego 
w Garwolinie; Repetorium starych ksiąg wieczystych poz. 645/3 tom I i poz. 639 tom II 
(kopie w posiadaniu S. J. Rostworowskiego); ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: 
LISTY: Anny Rostworowskiej do brata Jana Rostworowskiego, Warszawa, 22 VI 1941, Sta-
nisława Kostki Rostworowskiego do S. J. Rostworowskiego, Kraków, 20 IX 1957, do S. 
M. Rostworowskiego, Kraków 2 X 1963, do Zofii Rostworowskiej, Kraków, 13 V 1969, 
o. Piotra Rostworowskiego z 18 I 1972 do Stanisława Kostki Rostworowskiego, tegoż do 
Andrzeja Rostworowskiego z 21 I i 31 I 1972, Andrzeja Rostworowskiego z 3 I 1976 do 
s. Klary Rostworowskiej, Anny Rostworowskiej do Ludwika Rostworowskiego, Warszawa, 
23 VII 1972, s. Klary Rostworowskiej do S. M. Rostworowskiego, Callenelle, 5 IX 1977, 
Jana Feliksa Rostworowskiego do S. M. Rostworowskiego z 7 IX 1977, Teresy Broel Plater, 
Lanckorona, z 3 IX 1977, Elżbiety Rostworowskiej Warszawa z 9 IX 1977, Heleny Myciel-
skiej, Kraków z 17 IX 1977, Stefanii Moszyńskiej, Warszawa, bd.� wszystkie cztery do s. 
Marii Klary Rostworowskiej w Callenelle; Ossol. 15788/I, k. 10 � fair-part. ślubne, podobnie 
BKUL 1221 Zaproszenia ślubne, k 167; Ossol. 15882/II Papiery Tadeusza Brezy, list Sta-
nisława Kostki Rostworowskiego; Ossol./II 15972 Papiery Stablewskich; Ossol. 17822/III 
Korespondencja Zofii Tarnowskiej z Ostaszewskich, k. 157-164; K. Gadecka, Miejsce i rola 
rodziny Broel-Platerów w życiu mieszkańców powiatu opoczyńskiego w latach 1918-1939, 
mps pracy magisterskiej; relacje Aleksandra Bocheńskiego, Elżbiety Dembińskiej, Gustawa 
Leszczyńskiego, Edmunda Moszyńskiego i Marii-Izabeli Rostworowskiej w posiad. S. J. 
Rostworowskiego; 
PUBLIKACJE: Zawiadomienie o wycieczce do Wilgi, �Kurier Warszawski� 1929, nr 160; 
Oświadczenie działaczy katolickich, �Rzeczpospolita� nr 346 z 18 XII 1946; �Dzien-
nik Łódzki� 1950, nr 31; W. Kętrzyński, Na przełomie 1944-45, �Więź 1967, nr 11�12, s. 
154�171; B. Kroll, Rada Główna Opiekuńcza 1939-1945, Warszawa 1985, s.415/(błędnie 
imię: Tomasz); K. Studnicki-Gizbert, Władysław Studnicki, �Tygodnik Polski� z 30.06.1985, 
przedruk, [w:] W. Studnicki, Tragiczne manowce, Gdańsk 1995, s. 209; Kuszenie katolików, 
�Polityka� 1990, nr 49:, s. 13; J. Nowak-Jeziorański, Wojna w eterze. Wspomnienia, tom II 
1948-1956, Kraków 1991 s. 233 (błędnie: Roztworowski); A. Brzozowicz, Jan Małachowski 
założyciel miasta Końskie Wielkie, Warszawa 1997, s. 41; J. Żaryn, Kościół a władza w Pol-
sce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 278; S. Stomma, Trudne lata, Kraków 1998; H. Domi-
niczak, Organa Bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944�1990, Warszawa 
2000, s. 43, 121 (błędnie: Roztworowski); S. J. Rostworowskim Dardanele. Delegatura WiN 
za granicą, Wrocław 1999, s. 186, 539-540; E. Moszyński., Stanisław Kostka Rostworow-
ski � ostatni dziedzic Milejowa,[w:] Ludzie i czasy �Czasu�, Toruń 2003, s. 41 i nast.; S. 
J. Rostworowski, Stanisław Kostka Rostworowski, �Rocznik Mazowiecki� t. XV: 2003, s 
212�214; o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 19 i nast.; Miłość, 
polityka, walka. Listy i publicystyka cichociemnego Jana Rostworowskiego, Pruszków 2006, 
s. 5 i nast.; S. J. Rostworowski, Stanisław Kostka Maria Józef Rostworowski, �Zeszyty Mile-
jowskie� 2007, nr 1�2, s. 14�18; S. J. Rostworowski, Studentowicz Kazimierz, PSB, t. XIX/1, 
z. 184, s. 108, Warszawa-Kraków 2007 (wiadomości błędne � wpisane przez Redakcję Słow-
nika); G. Eberhardt, Pisarz dla dorosłych. Opowieść o Józefie Mackiewiczu. Wrocław 2008, 
s. 189,192 (w przypisie błędnie podane: Stanisław Rostworowski � generał); J. Engelgard, 
Wielka gra Bolesława Piaseckiego, Warszawa 2008, s. 95 i nast.; S. J. Rostworowski, Ini-
cjatywy gospodarcze Rostworowskich (1865�1934) w Milejowie na Lubelszczyźnie, �Studia 

Rostworowski-Monografia tom2.ind750   750Rostworowski-Monografia tom2.ind750   750 2013-03-20   15:07:132013-03-20   15:07:13



~ 751~

Historii Społeczno-Gospodarczej� Łódź 2010, t, VII, s. 275�288; K. Woś, Milejów � nasza 
miejscowość, Miejsca i ludzie. Jubileusz 100-lecia szkoły w Milejowie, Milejów 2012, S. 34; 
Nekrologii: �Nasz Dziennik� Nowy York 7 IX 1977, �Życie Warszawy� 20 IX 1977; J. M. 
Minakowski, Elita wileńska, Kraków 2011, s.693.
INNE: L. Cupryniak, Historia Osiedla Wypoczynkowego w Wildze, Internet.

MARIA LUDWIKA z BROËL-PLATERÓW ROSTWOROWSKA (Mala) h. włas-
nego, ur. 11 grudnia 1900 w Białaczowie, córka Zygmunta hr Broëll-Plate-
ra i Anny z Brzozowskich h. Belina, ziemianka, żona Stanisława Kostki

Była najstarszą siostrą licznego rodzeństwa. Jej siostra Eliza poślubiła 
Franciszka Kwileckiego, a siostra Anna Jana Krystyna Ostrowskiego. W 1904 
urodził się brat Ludwik, spadkobierca Białaczowa, który miał poślubić Cylę 
Czartoryską, lecz w przeddzień ślubu został aresztowany przez Niemców. Lu-
dwik przeżył pięć lat oflagu, w 1946 znalazł się we Włoszech, w Loreto i tam 
zmarł śmiercią samobójczą. Nie chciał żyć, gdy dowiedział się, że jego dom 
w Białaczowie został odebrany i splądrowany. Młodszymi jej siostrami były 
Helena, zaślubiona Ludwikowi Mycielskiemu z Borynicz, Stefania, zamęż-
na za Edmundem Moszyńskim, potem przyszedł na świat Konstanty, żonaty 
z Amerykanką Gryzeldą Deringer, z którą ma troje dzieci, wreszcie najmłod-
sza Teresa, niezamężna. Dom był pełen ducha żywej wiary. Matka, pani Anna, 
była bardzo czynna w Sodalicji Pań Wiejskich. Do Białaczowa nierzadko 
przybywał z naukami rekolekcyjnymi jezuita o. Jan Rostworowski. 

Maria Ludwika w domu i potem przez całe życie nazywana była Malą. 
Dzieciństwo i młodość spędziła w domu rodzinnym w Białaczowie, pow. 
Opoczno, nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego. Jej rodzice angażowali Pol-
ki, Angielki, Francuzki i Niemki jako guwernantki Marii Ludwiki i jej sióstr. 
W młodych Platerównach wyrabiało to zainteresowania skierowane ku róż-
nym dziedzinom wiedzy i przejawom kultury. Zainteresowania Mali szły 
w kierunku historycznym, wraz z ulubioną historią sztuki. W młodości odby-
ła podróże do Paryża i Florencji; jeszcze wiele lat później umiała się dzielić 
ciekawymi wspomnieniami z tych miast. Jej ojciec bardzo lubił grywać na 
fortepianie, także Maria Ludwika z zamiłowania okazała się dobrą pianistką. 
Ulubiony jej fortepian Blüthner wydawał piękne tony pod jej palcami, gdy 
z dużą wirtuozerią grywała Koncert Fortepianowy b-moll Rachmaninowa, 
I Koncert c-moll Czajkowskiego czy utwory Chopina. Gdy później mieszkała 
w Krakowie, była stałą uczestniczką koncertów symfonicznych. Generalnie 
była utalentowana muzycznie, ale miała też uzdolnienia malarskie. 

Nie stroniła od pracy społecznej. W jakimś stopniu miała dobry przykład 
w ojcu, który działał społecznie, m.in. należał do Monarchistycznej Organi-
zacji Włościańskiej i zorganizował jej zjazd w Białaczowie. Natomiast Maria 
Ludwika zajmowała się dziećmi z czworaków, ale także dziećmi z miasta, 
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prowadziła ochronkę, która ówcześnie była odpowiednikiem przedszkola. 
Kiedyś nawet zabrała dzieci z ochronki na wycieczkę do Gdyni. W War-
szawie ukończyła kurs pierwszej pomocy sanitarnej w szkole PCK i na wsi 
zajmowała się leczeniem ran, dawaniem zastrzyków, wspierała bądź nawet 
zastępowała miejscowego felczera Łuczkowskiego. Miała głęboki zmysł pa-
triotyczny. Była osobą dużej urody i wdzięku, ale to co szczególnie ujmowało 
w sposobie jej bycia, to wyraźnie okazywana dobroć skierowana ku różnym 
ludziom. Mimo swej artystycznej natury nie pogardzała wiedzą z zakresu 
spraw gospodarstwa domowego. Ukończyła Szkołę Gospodarstwa Wiejskie-
go w Chyliczkach, znana była jako dobra pani domu w Wildze, Milejowie 
i potem w Krakowie. 

Jak na ówczesne czasy dość późno wyszła za mąż, bo w wieku dwudziestu 
sześciu lat. Uroczystość ślubna odbyła się 8 VII 1926 w Białaczowie. Wiano 
Marii Ludwiki starczyło na ratę wykupu dla młodych małżonków ich pierw-
szego majątku ziemskiego w Wildze. Mimo, że do Wilgi przybyła będąc już 
w stanie poważnym, od razu stała się niezbędną podporą moralną dla swego 
męża, który w zarządzaniu majątkiem napotykał same trudności. Podtrzymy-
wała go na duchu i przekonywała, że na objętym stanowisku trzeba wytrwać. 
W Wildze wychowywało się dwoje pierwszych dzieci Mali, trzecie dziecko, 
syn Jaś, urodził się w zaprzyjaźnionym domu jej siostry Anny Ostrowskiej 
w Ujeździe. Dopiero dzieciństwo najmłodszej córki Elżbiety w pełni było 
związane z Milejowem na Lubelszczyźnie, dokąd latem 1931 przenieśli się 
Rostworowscy. 

Dom milejowski był nadal reliktem po domku babci Klary z przybudów-
kami, tak że był dość nędznym obiektem do zamieszkania, w którym łatwo 
było zapaść na różne schorzenia. Musiały one dotykać jej rodzinę, bowiem 
w 1933 przy drodze prowadzącej z Milejowa do Łęcznej wystawiła kapliczkę 
św. Andrzeja Boboli jako votum dziękczynne za uzdrowienie. Mala sprawnie 
zorganizowała życie domowe, umiejąc je wypełnić także treściami religijny-
mi. Utrzymywała dobre stosunki z pracownikami dworskimi, dbała o to, by 
dzieci nie zachowywały się wyniośle wobec służby domowej, a przeciwnie, 
aby umiały z pracownikami rozmawiać o swoich i ich problemach. W zasadzie 
wszystkim zarządzał jej mąż, lecz domownicy wiedzieli, że pani domu steruje 
decyzjami męża. Skutecznie roztaczała opiekę nad dziećmi. O ile w Kęble, 
w domu jej teścia panowała może zbyt wielka dyscyplina, dzieci przy obiedzie 
musiały siedzieć przy stole nieraz podczas długo ciągnących się dyskusji star-
szych uczestników biesiady, o tyle w Milejowie panowały w relacji z dziećmi 
stosunki bardziej braterskie. Przez młode pokolenie cenione były wieczorne 
spotkania w saloniku, podczas których toczono pouczające dysputy. 

Mala była panią domu goszczącą wiele wybitnych osobistości. Przeważ-
nie publicystów konserwatywnych. Ale gościem Milejowa był także Artur 
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Salmon, noszący nazwisko Stefan Arski, ówczesny zastępca redaktora na-
czelnego �Robotnika�, a po wojnie zastępca redaktora naczelnego �Trybu-
ny Ludu�. Gdy wybuchła wojna, Mala wyjechała do Białaczowa, obawiając 
się wkroczenia bolszewików na Lubelszczyznę. Później, podczas okupacji 
niemieckiej, wróciła do Milejowa. Przewodniczyła miejscowemu komite-
towi RGO. Jej mąż pisał: Mieliśmy przed paroma dniami miłą uroczystość 
otworzenia kuchni dla potrzebujących. Mala ślicznie to wszystko z właściwą 
sobie umiejętnością zorganizowała. To ona przede wszystkim uzyskała zgo-
dę od względnie ludzkiego Kreislandwirta na dowożenie żywności do obozu 
w Majdanku.

Wczesną wiosną 1944 wraz z rodziną opuściła Milejów, udając się do 
Białaczowa, potem do Warszawy i Pruszkowa, wreszcie w ostatnim okresie 
wojny do Zakopanego. Później zamieszkała w Krakowie. Dochody rodziny 
w tym czasie były skromne. Mala dorabiała, wykorzystując swoje uzdolnie-
nia malarskie i plastyczne. Jak wspominała jej córka Nini: Wszystko, co wy-
szło z jej rąk, było zawsze piękne. Zajęła się więc malowaniem jedwabnych 
szalików, które miały sporo nabywców. Ponadto dla Akademii Medycznej 
w Krakowie robiła dobrze wykonane tablice anatomiczne, które stanowiły 
pomoc naukową dla studentów. Ponadto robiła różne przedmioty z drzewa, 
na przykład lampy ozdobne, ale także wiele innych rzeczy użytkowych: ser-
wety stołowe, materiały na poduszki salonowe, na drutach eleganckie skar-
pety do sandałów, barwne zakładki do książek. Za swe wytwory artystyczne 
zdobywała nagrody podczas organizowanych pokazów. 

Dzieci Marii Ludwiki Rostworowskiej
Jan, Izabela, Andrzej, Elżbieta
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Od 1955 zaczęła jednak chorować na postępujący gościec, który stopnio-
wo zniekształcał jej pracowite ręce, a później uniemożliwił jej poruszanie się 
i skazał na życie w pozycji siedzącej lub leżącej. Swoje bolesne dolegliwości 
znosiła z dużą pogodą ducha. Twierdziła, że do wszystkiego można się przy-
zwyczaić, a dla niej najważniejsze jest to, aby Stachusiowi i dzieciom działo 
się dobrze. Była osobą głęboko religijną, a zarazem pozbawioną dewocji. 
Unieruchomiona starała się służyć innym ludziom. Przez telefon załatwiała 
ich sprawy, rezerwując dla nich wczasy lecznicze lub ustalając terminy wizyt 
u znanych sobie lekarzy specjalistów. Jej choroba promieniowała dobrem. 
Odwiedzała ją samarytanka Krakowa pani Hanna Chrzanowska, która o jej 
dzielnej postawie poinformowała arcybiskupa krakowskiego ks. Karola Woj-
tyłę. Przybył on do łóżka Mali i długo z nią rozmawiał, wynosząc chyba 
z tego spotkania przekonanie, że są ludzie potrafiący naprawdę ufać miło-
sierdziu Bożemu. Niestrudzonym jej opiekunem był mąż Stanisław Kostka. 
On to w jednym z listów, wymieniając liczne dodatkowe dolegliwości Mali, 
takie jak bronchit, złośliwy ropniak i inne, pisał: Możesz sobie wystawić, jak 
wielki taniec miałem. Tylko łaska Najświętszej Maryi Panny, za sprawą wody 
z Lourdes, pozwoliła zwalczyć te choroby, tak ciężkie przy wielkim wyczerpa-
niu Mali organizmu. 

Jak zwykle dla osób słabego zdrowia zimy okazują się niebezpieczne. 
W styczniu 1972 zaczęła się agonia Mali, zapoczątkowana grypą, zapaleniem 
płuc, niedyspozycją organów wewnętrznych. Czuwali przy niej nieustannie 
mąż Stanisław, Teresa Plater, najmłodsza jej siostra i pielęgniarka. Krytycz-
nej nocy przewracano ją z boku na bok, by ulżyć w cierpieniach. Mala za-
żądała wody z Lourdes, gdy pokropiono jej czoło, zasnęła i we śnie zmarła. 
W poprzednich dniach przy jej łóżku była Nini, jedyne dziecko, które nie 
znalazło się za granicą, oraz Andrzej, który przyleciał z Kanady. Nini musiała 
odjechać do Warszawy, gdyż sama miała małe dzieci, ale jeszcze wieczorem 
przed krytyczną nocą rozmawiała z matką przez telefon. Zgon Marii Ludwiki 
Rostworowskiej nastąpił 12 I 1972 w Krakowie, po upływie siedemnastu lat 
jej choroby. Zwłoki przewieziono do Białaczowa, gdzie została pochowa-
na obok swych rodziców. Stanisław Kostka tak opisywał: Pogrzeb Mali był 
śliczny. Dużo śniegu, śnieg skrzył. Tłumy ludzi wiejskich. Stare kobiety pyta-
ły o Marylunię. Podług życzeń Mali złożyliśmy wiązankę kwiatów na grobie 
Zosi Zdun, piastunki Nini i na grobie Józefa Stępnia, kamerdynera starego 
i przyjaciela, który służył w rodzinie 50 lat. Na cmentarzu dużo tropów zajęcy 
i królików, też kuropatwy, o czym Mala lubiła mówić. Na mszy św. w Krako-
wie tłumy ludzi. Po Mali pozostał piękny list stryjecznego brata jej męża, o. 
Piotra Rostworowskiego OSB, który pisał: Tyle nam powiedziała Mala swoją 
męką i śmiercią. Przez 17 lat zniekształcone wszystkie stawy, ból przy drob-
nym nawet poruszeniu i tak dzień za dniem, godzina za godziną. Na końcu 
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zostały z niej niemal tylko kości, nerwy i rany. Jakiś głęboki pokój pozostał 
po jej odejściu. Czuliśmy, że dotknęła istoty rzeczy, że jakiś wielki egzamin 
życiowy, egzamin z chrześcijaństwa został zdany. Bo Syn Boży był wśród nas 
wyniszczony. On się rzucił w upokorzenie i pokazał, że do Boga idzie się nie 
w górę, ale w dół. W Mali oglądaliśmy to Chrystusowe upokorzenie aż do 
dnia, za którym jest Zmartwychwstanie. Dlatego śmierć Mali była dla nas 
jakby Przejściem Pana, jakby objawieniem istoty Chrystianizmu. Jeszcze 
jeden list z tej żałobnej korespondencji, pióra córki Elżbiety Dembińskiej 
� Nini: Śmierć Mamy robi pustkę, której nic nie zastąpi w życiu. Choć jestem 
pewna i czuję to, że z nieba będzie nami nadal kierować i otaczać miłością, 
tak jak przez całe życie.

Bibliografia: podobno napisała wspomnienia zabrane przez syna Andrzeja do Ka-
nady.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Relacje Heleny 
z Broël-Platerów Mycielskiej, Kraków, lipiec 2000; Edmunda Moszyńskiego, Warszawa, 
Listy: Stanisława Kostki Rostworowskiego do Anuli Brezy, bd. i m., do s. Klary Rostworow-
skiej, Warszawa, 18 I 1972, Warszawa, 28 I 1977, do Zofii Rostworowskiej, Milejów, 17 XII 
1941; Andrzeja Rostworowskiego do s. Clary Rostworowskiej, Montreal, 21 I 1972; Elżbiety 
Dembińskiej do s. Clary Rostworowskiej, Warszawa, 28 I 1972; o. Piotra Rostworowskiego 
OSB do s. Clary Rostworowskiej, Kraków- Bielany, 2 II 1972, do Stefanostwa Rostworow-
skich, Kraków- Bielany, 22 II 1972; Elżbiety Dembińskiej do Stefanostwa Rostworowskich, 
Warszawa, 18 IV 1972;.K. Gadecka, �Miejsce i rola rodziny Broel-Platerów w życiu miesz-
kańców powiatu opoczyńskiego w latach 1918�1939, mps pracy magisterskiej. 
PUBLIKACJE:Sz. Konarski, Platerowie, �Materiały do Biografii, Genealogii i Heraldyki Pol-
skiej� t. IV, Buenos Aires � Paryż 1987, s. 131; Stanisław Rostworowski, Wilga, �Rocznik 
Mazowiecki� t. XV: 2003, s. 199�211, K. Gadecka, Działalność społeczna rodziny Broel-
Platerów na terenie powiatu opoczyńskiego w I połowie XX wieku, �Studia Kieleckie� 2009, 
nr 6; tejże, Życie codzienne ziemiaństwa w międzywojniu (1918-1939) na przykładzie rodzi-
ny Broel-Platerów z Białaczowa, [w:] Życie codzienne szlachty i ziemiaństwa między Wisłą 
a Pilica w XVI-XX wieku, red. J. Gapys, M. Nowak, J. Pieles, Kielce 2009; K, Woś, Historia 
szkoły w Polsce niepodległej, Miejsca i ludzie. Jubileusz 100-lecia szkoły w Milejowie, Mi-
lejów 2012, s. 10. 
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POKOLENIE XVI
Dzieci MARII Ludwiki z Broël Platerów i STANISŁAWA KOSTKI

Maria IZABELLA (Izula), ur. 4 VIII 1927 w Warszawie.

Jako dorastająca do czterech lat dziewczynka sprawiała wiele radości ro-
dzicom przebywającym wtedy w Wildze. Od 1931 zamieszkała razem z rodzi-
cami w Milejowie, gdzie pobierała pierwsze nauki u guwernantek domowych, 
ucząc się także języków obcych. Od 1944 odbywała wspólną wędrówkę wo-
jenną z rodzicami, by wreszcie zamieszkać na stałe w Krakowie, gdzie zdała 
maturę w Gimnazjum SS. Urszulanek. W Krakowie przez dziewięć lat jej ży-
cie było związane z pełnieniem funkcji pielęgnacyjnych wokół zapadającej na 
zdrowiu matki. Potwierdza to korespondencja jej ojca, który jeszcze w 1963 
pisał: Święta spędzimy z Izą, córką naszą, która jest idealną pomocą Mali w jej 
chorobie. Dopiero podjęcie studiów niejako przywróciło jej możność samore-
alizacji. Trzyletnie studia uwieńczone dyplomem odbyła w Wyższej Szkole 
Nauk Społecznych w Warszawie, od drugiego roku specjalizując się w dzien-
nikarstwie. Studia związały ją z Warszawą i tu też podjęła pracę w handlu 

zagranicznym, kolejno w firmach 
PAGED i IMPEXMETAL. Począt-
kowo zajmowała się redagowaniem 
biuletynów informacyjnych, później 
pracowała wprost w dziale handlo-
wym. Z kolei pracowała w chórze 
Filharmonii Narodowej. Jako osoba 
przystojna i dobrze ułożona miała 
powodzenie w środowisku kultural-
nym Warszawy, m.in. przyjaźniła się 
z Pawłem Trzebuchowskim, ogrom-
nie utalentowanym publicystą, który 
jednak zmarł. 

Nie najlepiej układające się sto-
sunki osobiste skłoniły Izulę do wy-
jazdu za granicę. W 1969 wyjecha-
ła do Paryża, była to data zwrotna 
w jej życiu. W Paryżu przy pomocy 
finansowej swego stryja Mikołaja 
Rostworowskiego odbyła roczne 
studia w Szkole Kosmetycznej dr 
Payot; po ich ukończeniu w 1970 

Maria Izabella Rostworowska (*1927) � córka 
Stanisława Kostki, absolwentka paryskiej 

szkoły kosmetycznej, wykładała w Gimnazjum 
Komisji  Jerôme de Royer w Montrealu, 

laureatka wystaw fotograficznych
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wyjechała do Kanady. Zamieszkała w Montrealu, gdzie do 1973 pracowała 
w Instituts Beautix � Instytutach Piękności. Dyplom ukończenia renomowa-
nej szkoły kosmetycznej w Paryżu zapewnił jej w tej branży awanse. Od 1974 
do 1992 była zatrudniona w Gimnazjum Państwowym Komisji Jerôme de 
Royer w Montrealu, w którym pełniła rolę wykładowcy. W 1992 przeszła na 
rentę, kończąc aktywność zawodową. W 1997 odwiedziła Polskę. Przybyła 
też na Zjazd Rostworowskich do Kębła w 2004. Pytana, czy nie powróci do 
Polski, udzielała odpowiedzi negatywnej. Przywiązała się do Montrealu i Ka-
nady. Uważała, że jest to kraj, który ją przygarnął, w którym zdała życiowy 
egzamin, potrafiąc dostosować się do ostrych warunków konkurencji kapi-
talistycznej, jest to kraj, który pozwolił jej zrobić karierę zawodową. Miała 
własne eleganckie mieszkanie, samochód, z niemałą werwą poruszała się po 
tym dużym mieście jakim jest Montreal, stolica Quebecu. Tu mieszkał jej 
brat Andrzej, przybywał też tu na leczenie w miejscowych klinikach jej stryj 
Mikołaj. Kraj jej pochodzenia, za czasów Wiesława Gomułki nie dał jej zbyt 
wielkich szans rozwojowych. Naturalnie, przebywając w Kanadzie zachowa-
ła świetną znajomość języka polskiego, utrzymywała stosunki rodzinne, ale 
życie swe już na stałe związała z szerokim, dalekim światem dynamicznego 
kontynentu amerykańskiego. Przejście na emeryturę dało jej czas na otwarcie 
się na nowe powołanie. Zajęła się fotografiką i uzyskała w tym nowym za-
wodzie wprost nieprzewidywalne sukcesy. Wystawa jej prac fotograficznych 
pokazana w Montrealu została wyróżniona najwyższą nagrodą międzynaro-
dową. Jej wystawy fotografii powędrowały do Belgii i Francji, gdzie również 
uzyskały wyróżnienia i nagrody. Izabella Rostworowska niespodziewanie 
stała się sławna.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Stanisława Kostki Rostworowskiego do Zofii Rostworowskiej, Kra-
ków, 22 XII 1963; Szkic życiorysowy Izabelli Rostworowskiej, Montreal, 26 IX 1997.
PUBLIKACJE: Stanisław Kostka Rostworowski, Wilga, �Rocznik Mazowiecki�, t. XV: 2003, 
s. 202.

ANDRZEJ Antoni, ur. 24XII 1928 w Warszawie, artysta fotografik, reżyser 
i producent filmowy.

Przyszedł na świat, gdy jego rodzice gospodarowali w Wildze, tam spę-
dził najwcześniejsze dzieciństwo. Gdy miał trzy lata rodzice przenieśli się do 
Milejowa, gdzie przebywał wraz z nimi. W okresie okupacji niemieckiej na-
uki pobierał w domu. Jego nauczycielem był Gustaw Leszczyński. Po zakoń-
czonej wojnie znalazł się w Krakowie i tam zdał maturę. W 1957 ukończył 
w Łodzi studia w Wyższej Szkole Filmowej. Wkrótce otrzymał kilka nagród 
konkursowych za filmy krótkometrażowe z zachętami do dalszej pracy, były 
to nagrody I, II, III. W 1957 poznał przebywającą przejściowo w Polsce swą 
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przyszłą żonę Geneviève Pairault. Zrobił film o owadach na Jeziorach Ma-
zurskich. W 1958 ten film był prezentowany na Expo w Brukseli i został 
wyróżniony medalem. Jednocześnie w kraju doceniono jego talent, gdyż na 
pierwszym kongresie filmowym w Krakowie przyznano mu srebrny medal 
z wyróżnieniem za jakość zdjęć. Jesienią 1958 wyjechał do Brukseli po od-
biór medalu. Został wówczas zaproszony na sześciotygodniowy pobyt do Pa-
ryża. Powrócił do Polski. W trzy miesiące potem został wyróżniony medalem 
kinematografii na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Strasburgu. 
Jeszcze podczas pobytu w Brukseli pewien menadżer zaproponował mu sty-
pendium we Francji. Stypendium to przyjął i odbył roczny staż w wytwórni 
filmów Boulogne-Billancourt, gdzie występowali najwybitniejsi artyści i ar-
tystki, tacy, jak Gina Lolobrygida, Brigide Bardot, Gerard Filippe. 

Był to rok 1959. Andrzej podczas pobytu z pielgrzymką w Lourdes w mar-
cu zaręczył się z Geneviève, po czym udał się ze swą narzeczoną do Calle-
nelle, by ją przedstawić swej cioci zakonnicy Marie Claire Rostworowskiej. 
Ciocia Maryjka w korespondencji z rodzicami Andrzeja pisała, że młodzi pod-
czas pobytu w Callenelle co dzień przystępowali do Stołu Pańskiego i wejście 

Geneviève do rodziny uważa za 
dar łaski Bożej. Ślub młodej pary 
odbył 4 VII 1959 w Lavardin. 
Geneviève była zdecydowana 
osiedlić się z mężem w Polsce. 
Dla Andrzeja było to ważne, 
w kraju miał silną pozycję zawo-
dową, był ceniony i chciał wró-
cić do Polski. Tymczasem konsul 
polski w Paryżu mu oświadczył, 
że nie może dla jego żony wydać 
wizy do Polski, bowiem taką wizę 
pobytową mogłaby ona otrzymać 
dopiero w ciągu trzech lat od 
daty ślubu. Andrzej odwołał się 
od tej decyzji do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych w Warsza-
wie, lecz otrzymał potwierdzenie 
poprzedniej decyzji. Sytuacja ta 
przesądziła o tym, iż młode mał-
żeństwo pozostało we Francji. 
Andrzej początkowo był uzna-
wany za komunistę, gdyż przy-
czyna jego pozostania za granicą 

Ślubna para Andrzej Rostworowski, 
syn Stanisława Kostki i Geneviève Pairault 

� kościół Lavardin, Paryż, 4 VII 1959 
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nie była wielu ludziom znana, a ogólnie uważano, że albo powinien wrócić 
do Polski, albo prosić o azyl. Maurice Schumann zwrócił się w jego sprawie 
do ambasadora polskiego i w rezultacie w drodze wyjątku otrzymał on status 
obywatela polskiego zamieszkałego za granicą.

Pozostał w Paryżu i zaczął wykonywać photo-peinture przy pomocy 
specjalnej techniki fotograficznej, która dawała zdjęcia robiące wrażenie 
obrazów olejnych. Znalazł zatrudnienie w Laboratorium Badań i Zastoso-
wań Fotografii w Paryżu, w którym miał dostęp do niezbędnych dla jego 
prac emulsji. Chcąc odwiedzić swego brata Jana, udał się do Nowego Jorku. 
Tam otrzymał propozycję wykonania piętnastu takich foto-obrazów z róż-
nych szkół malarskich, przy czym w umowie byłoby zaznaczone, że żaden 
z nich nie mógłby być sprzedany w cenie niższej niż 2500 dolarów. Zrobienie 
jednak piętnastu takich foto-obrazów wymagało dużego nakładu dolarowego, 
a ani Andrzej, ani Jaś nie dysponowali w tym czasie środkami finansowymi, 
które by umożliwiało podjecie tego zadania. Wówczas chodziło o taką tech-
nikę, której zastosowanie gwarantowałoby, ze foto-obrazy nie będą płowiały 
na słońcu. Obecnie takie zabezpieczenie osiąga się dzięki technice kompute-
rowej. Wówczas wymagało to nakładu 15 tys. dolarów.

Z Nowego Jorku Andrzej powrócił do Paryża i nadal pracował w swo-
im laboratorium. Wszedł do kierownictwa tej firmy. Ale gdy zaprzyjaźnił się 
z jednym z techników, dyrektor zwrócił mu uwagę, że z podwładnymi może 
się przyjaźnić poza pracą, a nie na terenie zakładu, w którym jest jednym 
z jego kierowników. Generalnie we Francji było mu ciasno. Postanowił wy-
jechać do Kanady. 29 IV 1960 urodziła mu się córka, nazwana Mariką. Do 
Kanady w marcu 1966 wyjeżdżał już z dwoma dziećmi, bo w międzyczasie 
przyszedł na świat pierworodny syn Antoine. Podróż statkiem była okropna, 
nastąpiła potworna burza, na statku było dziewięciuset emigrantów. Wędrów-
ka po oceanie, która miała trwać sześć dni, trwała dziewięć dni. Ale w końcu 
przybyli na ląd amerykański. W 1967 w Montrealu miało się odbyć Expo, 
więc Andrzej w pospiechu przystąpił do przygotowywania nowego filmu do 
ponownej prezentacji. Zrobił film dla wystawcy jednego z pawilonów. Ale 
okazało się, że film ten został dobrze przyjęty i podczas Expo był wyświet-
lany też w innych pawilonach. Była to projekcja o poszukiwaniu szczęścia 
przez Amerykanów na drogach, na których tego szczęścia się nie znajdu-
je. Wprowadził motyw Amerykanów, którzy w Wietnamie używali kokai-
ny i uprawiali miłość z gumowymi lalkami. Po zakończeniu wystawy mógł 
znajdować pracę tylko jako asystent, zamówienia zdobywał od kontraktu do 
kontraktu, nie były to stałe dochody i utrzymać rodzinę nie było łatwo. 

W końcu zdecydował się przyjąć stałą posadę dyrektora w College Tech-
nique, gdzie było studio nagrań, radio, wideofilmy. Stał się funkcjonariuszem 
państwowym, co dało mu szansę startu na terenie Kanady. Zaczął się roz-
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glądać nieco po kraju, w którym przypadło mu żyć. W oparciu o przesyłane 
przez niego wieści jego ojciec, Stanisław Kostka Rostworowski, informował 
członków rodziny w kraju: Andrzej spędził kilka tygodni w dzikiej puszczy 
wśród łosi, niedźwiedzi i zupełnie dzikich Indian. Bagna tam nieprzebyte 
i wiele kilometrów czółnem przejechał. Cuda prawdziwe! 

Tymczasem nowy osadnik kanadyjski, uzyskując pewną stabilizację ma-
terialną, uznał, że jego praca powinna w jakimś stopniu służyć Bogu. Decyzję 
o tym podjął podczas rekolekcji, w jakich uczestniczył w 1978. Myśl o prowa-
dzeniu ewangelizacji przez mass-media podsunął mu prowadzący rekolekcje 
trynitarz, ojciec Jean-Paul Regimbal. Andrzej przyjął tę zachętę i przystąpił 
do produkcji filmów o tematyce religijnej. W 1980 powstało Ressemblement 
a Son Image (Upodobnienie do Jego Oblicza). Był to ośrodek, którego celem 
była produkcja i rozpowszechnianie filmów oraz kaset przeznaczonych dla ra-
dia i telewizji, które służyłyby programowi ewangelizacji zgodnemu z nauką 
Kościoła rzymskokatolickiego. Andrzej nadal. pracował w Collège Technique, 
natomiast w soboty i niedziele robił filmy. Inicjatywa ta mimo niemałych trud-
ności zaczęła się rozwijać. W zasadzie nie miała wielkich szans, ale Andrzej 
uważał, że Bóg dał jej swój znak miłości i dzięki temu nie zaginęła, lecz dała 
niedające się wcześniej przewidzieć owoce. Pomagali mu żona, córka i syn. 
Syn współpracował przy realizacji filmów, córka w ich rozpowszechnianiu. 
Całe przedsięwzięcie powstało bez żadnych środków materialnych i nie sta-
wiało sobie żadnych celów dochodowych. Dopiero z czasem zaczęły napły-
wać ofiary od prywatnych osób. Gdy inicjatywa nabrała rozgłosu, rozpoczęła 
się sprzedaż audycji, wykorzystywanych w różnych kanałach telewizji. Mo-
mentem przełomowym było utworzenie Video-Klubu Katolickiego, produ-
kującego video kasety. Była to nowa forma przekazywania Słowa Bożego, 
która mogła trafiać do rodzin, do parafii, szkół, szpitali, wspierać działalność 
ruchów katolickich. Video kasety mogły być nagrywane we współpracy z tymi 
ruchami, stanowić ilustrację ich pracy i ich dorobku. 

W 1998 przypadła dwudziesta rocznica rozpoczęcia tej działalności. Był 
to także czas na podsumowanie rezultatów. W ciągu tych lat powstało 650 
filmów i kaset do audycji telewizyjnych, które teraz są nadawane co tydzień 
w godzinnym programie frankofonicznej telewizji Quebecu. W pewnym okre-
sie nastąpiło zakłócenie tej współpracy. Audycje Rassemblement a Son Image 
były emitowane w porach nocnych lub nadmiernie rano, a gdy Rostworow-
ski protestował pismami wobec tych praktyk, nie otrzymywał odpowiedzi. 
Zastosowano więc inną metodę. Utworzono grono abonentów video kaset, 
których wezwano do tego, by telefonicznie protestowali przeciw praktykom 
niewłaściwego emitowania audycji religijnych, jak również by telefonicznie 
dziękowali za ich właściwe wykorzystanie w programie dnia. Metoda ta oka-
zała się o tyle skuteczna, że Videotron, główny kablodystrybutor w Montrea-
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lu, przywrócił audycje religijne innego producenta, negliżując zobowiązania 
wobec Rostworowskiego. W tym czasie jednak kasety Rassemblement a Son 
Image były wykorzystywane przez wiele stacji telewizyjnych w różnych re-
gionach kraju, choć nie w Montrealu, a Katolicki Klub Video liczył już sześć 
tysięcy członków. Rostworowscy rozpowszechniali swe filmy w wersji języ-
ka francuskiego, tak więc docierały one poza francuskojęzyczną częścią Ka-
nady do Francji, Belgii i Szwajcarii, ale były też tłumaczone na język arabski 
i portugalski, bowiem wykorzystywano je w Afryce i w Brazylii. 

W 1988 Rostworowski zrobił film o Siostrze Faustynie służebnicy Miło-
sierdzia Bożego. Film ten przesłał do Watykanu Ojcu św. Ks. Stanisław Dzi-
wisz odpisał z podziękowaniem i zrazem z zaproszeniem, że gdyby reżyser 
tego filmu był w Europie, to jest proszony o uczestnictwo w audiencji u Ojca 
św. Dzięki temu zaproszeniu Andrzej Rostworowski w 1996 był na osobistej 
audiencji u Jana Pawła II, wręczył mu wtedy kasetę z filmem o Siostrze Fau-
stynie. Duże wrażenie robił film pt. Pan Bóg mnie ocali. Jego bohaterem był 
młody człowiek, który po ukończonych studiach zrobił doktorat z chemii. Do-
szedł do wniosku, że trzeba pozbyć się religii i uwolnić od podporządkowania 
Bogu. Mimo, że był aktywny, działał społecznie i politycznie, czuł potrzebę 
wypełnienia czymś swego życia wewnętrznego. Udał się na Wschód i oddał 

Geneviève i Andrzej składają w ręce Jana Pawła II film o życiu św. Faustyny. 
Andrzej Rostworowski (*1928) jest autorem 650 filmów religijnych
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się medytacjom transcendentalnym, które sprowadziły go na drogę panteizmu. 
Uznał, że Bóg jest całością i trzeba wyzbyć się ujmowania go w kategoriach 
osobowych, narzuconych przez judeochrześcijaństwo. Przez degradację swej 
natury można dochodzić do zbliżenia z Bogiem. Jednakże owa filozofia regre-
su nie zaspokoiła jego dążeń. Przypadkowo usłyszał jak jeden z lekarzy mówił 
o Jezusie. Ukazywał on właśnie Boga osobowego, a nie kosmicznego. Usły-
szał jakby głos Jezusa: Jak długo jeszcze będę musiał na ciebie czekać. Powoli 
zaczął powracać do świadomości Boga osobowego. Uznał, że nie możemy 
być tylko częścią natury. Jesteśmy w jej sercu, po to by zwrócić ją ku łasce, 
przygotować na przyjście Ducha św. Mimo, że ów człowiek aż czterokrotnie 
był w Himalajach i droga jego poszukiwań była długa, ostatecznie obrał szlak 
służby Bogu osobowemu, przyjął stan kapłański i sam pomagał innym wyjść 
z praktyk okultystycznych czy też uległości wobec New Ag. Audycja ta wska-
zuje, że tematy, jakie podejmuje Rostworowski, są głęboko osadzone w uję-
ciach spekulacji teologicznych i aby je podejmować, trzeba mieć wiedzę oraz 
wyczucie prawdy zawartej w Ewangelii. Warto wskazać, że Andrzej przez 
wiele lat nie dysponował jakimś wielkim studiem nagrań. W jego własnym 
mieszkaniu w Montrealu znajdowało się studium lektorskie, pokój, w którym 
montował filmy, w tym mieszkaniu była także kaplica, bowiem Rostworowski 
otrzymał kościelne zezwolenie na posiadanie prywatnej kaplicy. Z latami jed-
nak, trzeba powiedzieć, dorobił się nowoczesnej montowni filmów. 

Po upadku komunizmu we Europie Wschodniej Andrzej zaczął swo-
je filmy w wersji językowej polskiej prezentować w Polsce. Zajęty stały-
mi audycjami w Quebecu nie mógł się poświecić dokonywaniu przekładu 
swej twórczości medialnej na język polski. Na szczęście w 1992 znalazł się 
współpracownik, który podjął się tego zadania. Od 1993 produkty medialne 
Rassemblement a Son Image miały już dość liczny odbiór w Polsce, gdzie 
były nabywane przez katolickie stacje radiowe i telewizyjne oraz przez zgro-
madzenia zakonne i parafie. Za pozyskane ze sprzedaży pieniądze robiono 
kopie filmów w języku rosyjskim i przesyłano bezpłatnie, głównie do Nowo-
sybirska, gdzie były wykorzystywane i powielane przez prowadzących tam 
ewangelizację ojców jezuitów. Dla ewangelizacji w rosyjskim środowisku 
filmy te i kasety były dużą pomocą, także w dziele ograniczania ogromnie 
silnych wpływów różnych sekt i wierzeń związanych z jogą. 

W Polsce i na Ukrainie w dziele rozpowszechniania i przygotowywa-
nia właściwych wersji językowych dużą pomoc świadczyli ojcowie mary-
ści przez swój ośrodek noszący nazwę Centrum Odnowy Ducha, natomiast 
w Rosji głównie ojcowie jezuici przez swoje Centrum Ingo na Syberii. Ro-
stworowski podczas swego pobytu w Polsce przypadkowo spotkał głównego 
przełożonego ojców marystów, stale zamieszkałego w Rzymie, który właśnie 
wracał z wizytacji podległych sobie zgromadzeń na Ukrainie. On od razu roz-
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poznał w Andrzeju poważnego sojusznika w dziele ewangelizacji, jakie mali 
bracia prowadzili na terenach byłego ZSRR. Skontaktował Rostworowskiego 
z rezydującym w Moskwie abp. Tadeuszem Kondrusiewiczem. Arcybiskup 
zadzwonił do Andrzeja i wyrażał mu serdeczną wdzięczność za wolę współ-
działania z jego misją ewangelizacyjną w Rosji. Odtąd Andrzej � jak mówiła 
Geneviève � pracował jak szalony. Dotarcie do krajów niegdyś podporząd-
kowanych Związkowi Sowieckiemu zmusiło Rostworowskich do położenia 
większego akcentu na te tematy, które również byłyby akceptowane przez 
wierzących wywodzących się z tradycji prawosławnej. Wspólna z katolikami 
jest tu tradycja kultu Matki Bożej, podobnie odbierane są pojęcia miłosier-
dzia, modlitwy, cierpienia, inspiracji Ducha św. Geneviềve uważała, że Pan 
Bóg świadomie wybrał Andrzeja, który zachował w sobie duszę słowiańską. 
Nie było rzeczą obojętną, że całą swoją młodości spędził w Polsce, w kraju 
pozostającym pod presją stalinowską i że był wówczas zmuszany do tego by 
uczyć się języka rosyjskiego. Andrzej zaś mówi, że Danym mu było posiać 
drobne ziarno, które dziś rozrosło się wielkie drzewo, jakie go znacznie prze-
rosło. Rezultat jest wielki przede, wszystkim w tych krajach, które cierpiały 
prawdziwą nędzę materialną i duchową. Ale wszystko to dzieje się dzięki po-
mocy Niepokalanej. Czujemy, że to Ona kieruje naszą barką. Ona królowa 
Polski, Ona, która objawia się w Rosji. W 1994 właśnie w Niepokalanowie 
pod Warszawą Rostworowski otrzymał specjalną nagrodę Episkopatu Pol-
ski za film Nasza Pani w Soufanich, przedstawiony podczas organizowanego 
przez ojców franciszkanów festiwalu międzynarodowego filmów katolickich. 
Był to film o objawieniach Matki Boskiej w Damaszku.

Wszelkie oznaki uznania, jakie Rostworowski znajdował w Polsce, jemu 
samu były szczególnie miłe. Nigdy nie przestał być Polakiem, choć uważał, 
że Pan Bóg celowo wyprowadził go z kraju urodzenia, by mógł się poświę-
cić podjętemu dziełu ewangelizacji poprzez media. Do Polski przyjeżdżał na 
ogół wówczas, gdy domagały się tego ważne wydarzenia związane z jego 
pracą. Okazało się, że nie tylko jest filmowcem. Ostatnio przysłał do Polski 
zbiór swych utworów poetyckich, napisanych z końcem lat osiemdziesiątych. 
Wiersze te określają jego stosunek do otaczającego go świata, który nacecho-
wany jest pewną rezerwą, pewnym dystansem, lecz i dozą humoru. Tomik ten 
w języku polskim nosił tytuł Monolog na dwie struny, przełożony na francu-
ski nazwany został Monologue sur deux cordes. Na rynku polskim znalazł się 
z kolei drugi utwór Andrzeja w postaci zbioru bardzo ciekawych medytacji 
religijnych pt. Chwila skupienia.. Są to medytacje, które mogą pogłębiać ży-
cie religijne osób młodych. Ich wersja francuska została dobrze przyjęta przez 
kościelne ośrodki duszpasterskie w Quebecu. By ukazać ducha tych medyta-
cji, przytoczymy jeden fragmencik z refleksji zatytułowanej �Prawo�: Prawo 
odgrywa rolę stróża, ale któregoś dnia stróż musi zniknąć i ustąpić miejs-
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ca MIŁOŚCI jako jedynemu kryterium, któremu podlegają wszystkie prawa. 
Kiedy osiągniemy tak wysoki poziom ukształtowania sumienia, przejdziemy 
od prawa do MIŁOŚCI, od ciała do DUCHA. Generalnie medytacje Andrzeja 
ukazują w różnych przekrojach Boga jako źródło wszelkiej miłości, stąd też 
w pełni odpowiadają obecnemu kierunkowi nauczania apostolskiego w Koś-
ciele. Innym znakiem jego więzi z krajem było to, że w kościele parafialnym 
w Milejowie ufundował tablicę epitafijną poświeconą pamięci swych rodzi-
ców, którzy byli ostatnimi właścicielami dóbr milejowskich.

Upływ czasu i wiek ograniczyły aktywność Andrzeja Rostworowskie-
go. Mając skończone siedemdziesiąt lat zlikwidował swój warsztat pracy 
w Montrealu i przeniósł się do oddalonej o sto dwadzieścia km miejscowości 
wypoczynkowej Rawdon, w której nabył dom. Choć z oddala jednak nadal. 
śledzi rytm publikacji swych audycji religijnych w frankojęzycznych progra-
mach telewizyjnych Quebecu. Nie ma go w kraju, ale swą pracą, podjętą na 
chwałę Bożą, zasłużył się dla dobrego imienia naszej rodziny i spełnił przy-
jęte zobowiązanie wobec Boga i Kościoła.

Bibliografia: Monolog na dwie struny bądź Monologue sur deux cordes, wydane 
nakładem autora w Montrealu, brw.; Chwila skupienia, Wydawnictwo Salezjańskie, 
za zgoda Władzy Duchownej, Warszawa 2009.
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rowskiej do Ludwika Rostworowskiego, Toruń, 18 III 1957, do Anny Brezy, Toruń 2 XII 
brw., Stanisława Kostki Rostworowskiego do Zofii Rostworowskiej, Kraków 1958. Kraków, 
19 III 1959, Kraków, 31 V 1959, Kraków, 27 VI 1959, do S. M. Rostworowskiego, bmidw, 
Andrzeja Rostworowskiego do S. M. Rostworowskiego, Paryż, 15 VI 1965, do S. J. Rostwo-
rowskiego, Montreal, 25 I 2001.
PUBLIKACJE: Rassemblement a Son Image, Montreal, bdw; M. Boulva, Rassablement a Son 
Image en Russie et en Pologne. Les Rostworowski a l�assaut de l.Europe de l�Est. Combien 
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GENEVIÈVE z PAIRAULT ROSTWOROWSKA ur. 2 VIII 1930 w Paryżu, córka 
Marie-Claire Liran i Andrể Pairualt, poślubionych 22 IV 1922, żona Andrzeja

Jej ojciec, inżynier, absolwent l�Ecole Polytechnique de Paris, miał jed-
nocześnie doktorat z prawa, był prezydentem zarządów wielu zrzeszeń prze-
mysłowych oraz niegdyś senatorem Republiki Francuskiej. Był wielokrotnie 
odznaczany: oficer Legii Honorowej, miał Crois de Guerre za lata 1914�1918, 
Medaille de la Resistance, miał tytuł Comandeur du merite commerciale. Jego 
rodzicami byli Albert i Helene Boudouin. Zawarli oni ślub 28 VII 1899. Nato-
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miast rodzicami jego żony byli Louis Liron i Anne Berthe Moreau, zaślubieni 31 
VII 1892. Rodzina miała zdecydowanie orientację katolicką. Stryj Geneviève 
Claude Pairault był jezuitą, podobnie jak brat jej matki wuj Barnard Liran.

Sama Geneviève, która ukończyła pedagogikę socjalną, pełniła rolę dyrek-
torki katolickich przedszkoli w Paryżu. Była zaangażowana w prace apostol-
skie na terenie Paryża. Jako narzeczona Andrzeja uczyniła wiele, aby zjednać 
sobie rodzinę swego przyszłego męża. Przede wszystkim była zdecydowana 
osiedlić się w Polsce. Nie mogąc być przedstawiona rodzicom narzeczonego, 
dzwoniła do nich z Paryża, podobnie jak do przebywającej w kraju przyszłej 
bratowej, Elżbiety Dembińskiej. W Callenelle w Belgii założyła wizytę ciotce 
Andrzeja, zakonnicy Marie-Claire Rostworowskiej, do przebywającego w Re-
ims stryja Stefana Rostworowskiego pisała: Ściskam Pana z całego serca. Do 
Krakowa przybył Michel, brat Geneviève, by w zastępstwie ojca złożyć wi-
zytę przyszłym teściom swej siostry. Ojciec pana młodego piał: Bardzo miły 
wieczór spędziliśmy z tym miłym, wykształconym i kulturalnym człowiekiem. 
Rodzice Andrzeja nie uzyskali paszportu na wyjazd do Francji i nie mogli 
uczestniczyć w uroczystości ślubnej. Jej przyszły teść pisał do swej kuzynki 
Zofii Rostworowskiej: Prosimy ciebie i twoich o łączenie się z nami w mod-
litwach, skoro fizyczna obecność 
nie jest możliwa. �

Ślub odbył się w kościele 
parafii, do której należała wiej-
ska rezydencja państwa Pairault 
w Laverdin, dep. Loir et Cher. 
Młoda para zamieszkała w ele-
ganckim apartamencie w Pary-
żu, obiady gotowała i do stołu 
podawała służąca narodowości 
hiszpańskiej. Geneviève, o dość 
silnej osobowości, podjęła trud 
zapanowania nad bujną natu-
rą swego o dwa lata starszego 
męża. Zarobki mieli niewielkie 
i nie chcąc korzystać z pomocy 
materialnej ojca Geneviève po-
stanowili wyjechać na stałe do 
Montrealu w Kanadzie, w której 
departament Quebec jest fran-
kojęzyczny. Ojciec Geneviève 
zresztą słabł na siłach i zmarł 
29 XII 1971 w Paryżu w wieku 

Geneviève i Andrzej Rostworowscy 
� Montreal, Kanada
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siedemdziesięciu pięciu lat. Decyzja wyjazdu dla Geneviève nie była łatwa. 
Miała już dwoje dzieci, ale jej młodsze dziecko, synek miał dopiero dziesięć 
miesięcy. Rostworowscy, po bardzo uciążliwej podróży, szybko zakorzenili 
się w Montrealu. W pierwszych miesiącach pomagał im wuj Geneviève, stale 
zamieszkały w Kanadzie. Gdy dzieci zostały odchowane, Gneviève podjęła 
pracę jako pedagog. Zawsze ogromnie czynnie wspierała męża w jego akcji 
upowszechniania filmów i kaset o treści religijnej. Geneviève i Andrzej zna-
leźli wspólne pole pracy. Oboje opierali się o silny fundament wiary. Przez 
długie lata małżeństwa pozostali małżonkami przyjaznymi sobie i szczęśli-
wymi. Wierność i miłość Andrzeja sprawdziła się w dziesięcioleciu zaczętym 
rokiem 2000, kiedy Geneviềve zachorowała i stała się niejako podopieczną 
swego męża, który był wytrwałym jej opiekunem. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy: Stanisława 
Kostki Rostworowskiego do Zofii Rostworowskiej, Kraków, 19 III 1959, Kraków, 30 V 
1959, Kraków, 27 VI 1959, Andrzeja Rostworowskiego do S. M. Rostworowskiego, Paryż, 
15 I 1960; Anons o śmierci Andre Pairault.

POKOLENIE XVIII
Dzieci GENEVIÈVE z Pairault i ANDRZEJA Rostworowskich

Dzieci Andrzeja Rostworowskiego, 
Marika (*1960) i Antoine (*1963) 

� Montreal, 12 XII 1969
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MARIKA Geneviève ur. 29 IV 1960 w Paryżu, konsultantka w zakresie for-
macji i coach

O jej dzieciństwie zachowało się wspomnienie jej dziadka Stanisława 
Kostki, który odnotował: Marika pisze do nas delicyjne listy ozdobione ry-
sunkami kwiatów i zwierzątek (np.. wiewiórka w skoku). Liściki te są pełne 
artyzmu i poezji. Nagraliśmy parę dni temu kilka jej piosenek z płyty. Miało 
się wrażenie, że to śpiewa dobra śpiewaczka i nikt nie uwierzyłby, że śpiewa 
czteroletnie dziecko. Sądząc z fotografii bardzo do Mali podobna. Dla An-
drzeja jest prawdziwą podporą, radością i przyjaźnią.

Wspomnienie to ujawniają liczne talenty Mariki, które może nie wszyst-
kie w przyszłości się rozwinęły. W każdym razie studia podjęła, preferując 
kierunek humanistyczny. W 1983 ukończyła Studium Communication na 
Uniwersytecie Concordia w Montrealu. Wykształcenie uzupełniła, uzyskując 
dyplom nauczyciela funkcji towarzyskich na Uniwersytecie François Rabe-
lais w Tours we Francji. Miała niezwykły głos radiofoniczny i w filmach 
ojca często była lektorem. W swoim curriculum vitae podawała przejawy 
nadzwyczajnej aktywności z okresu poprzedzającego rok 1987. Miała być 
kurierem ubezpieczeniowym w Québecu, asystentką w Radiu ND we Francji, 
agentką handlową Air France, dziennikarką w Le Losange we Francji, zajmo-
wała się marketingiem telefonicznym we Francji, pracowała w Telvisi RASI 
w Kanadzie oraz w Radiu Kanada. W każdym razie przegląd ten wskazuje na 
to, że losy jej rozkładały się pomiędzy Kanadą i Francją.

W Polsce była parokrotnie. Wiadomo, że składała wizyty Stefanowi 
Świeżawskiemu, powszechnie cenionemu profesorowi filozofii chrześcijań-
skiej, zamieszkałemu w Warszawie. W 1982 wstąpiła do kontemplacyjnej 
Wspólnoty Błogosławieństw w Orgonen en Provence we Francji, powstałej 
w oparciu o błogosławieństwa brata Efraima Lion de Judy. Marika złożyła 
swoje pierwsze śluby i wtedy została skierowana do Jerozolimy, w której 
Wspólnota Błogosławieństw o nastawieniu judeochrześcijańskim miała też 
swój klasztor. Pobyt w Jerozolimie zraził ją do kontynuowania powołania 
zakonnego i wystąpiła ze wspólnoty. Powróciła do Paryża mocno załamana 
i wówczas poznała swego przyszłego męża. 

W 1986 poślubiła Jean de Bony de Lavergne, syna Brigitte i Pierre de 
Bony de Lavergne, i zamieszkała z nim we Francji w miejscowości Fondet-
tes. Jej mąż pochodził ze starej francuskiej rodziny, miał tytuł barona, lecz po 
śmierci ojca miał przejść na niego tytuł markiza. Wysoko utytułowany, jed-
nak nie był zaradny życiowo i małżonkom nie żyło się dostatnio. Natomiast 
mieli sześcioro dzieci: Francois Nocole, ur. 5 IV 1987 (obecnie studiuje w Ot-
tawie), Solène, ur. 28 XII 1988, Jean Marie, ur. 2 XI 1990, Hélène, ur. 22 III 
1993, Louis-Joseph, ur.8V 1995, Chantal, ur. 12 I 1999. Jean de Bony mało 
interesował się własną rodziną, bardzo często udawał się do Paryża, gdzie 
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spędzał czas wśród przyjaciół i znajomych. Po powrocie do domu do żony 
odnosił się źle, tak że Marika w swoim związku małżeńskim przeżyła praw-
dziwą gehennę. Zła sytuacja materialna zmusiła ją nawet do podejmowania 
pewnego rodzaju zatrudnień. W latach 1987�1989 była współpracowniczką 
Radia RASI z Kanady. Z kolei w 2000 we Francji była zaangażowana w fir-
mie Atlas Intérim, zajmującej się psychologicznym określaniem kompetencji 
klientów do różnego typu zaangażowań zawodowych. W latach 2001�2007 
była zatrudniona w firmie Lee Hecht Harrison we Francji. Był to znowu okres 
dużej jej aktywności zawodowej. W tym okresie miała około 360 klientów, 
którym wskazała drogę do ich kariery zawodowej. Działalność swą rozsze-
rzyła o tzw. coach � jest to pomoc psychologiczna udzielana osobom niespo-
dziewanie zwalnianym z pracy. Konsultantka otrzymuje dosier zawodowe 
danej osoby z poprzedniego miejsca pracy i wyjaśnia jej okoliczności zwol-
nienia oraz wskazuje jej drogę do dalszego zaangażowania zawodowego. 

Zła sytuacja rodzinna skłoniła Marikę do ubiegania się o kościelną anula-
cję zawartego małżeństwa, którą otrzymała, bowiem sąd kościelny uznał, że 
jej mąż nie spełnia psychicznych warunków do pełnienia funkcji małżeńsko-
rodzinnych. W 2007 poślubiła Francuza Emmanuela Chalier, ur. 2 X 1971 
w Gardanne. Ma on rozległe wykształcenie, bowiem w 1995 uzyskał tytuł 
magistra z zakresu nauk ekonomicznych na Fakultecie Prawa i Nauk Politycz-
nych w Aix-en-Prowence. Z kolei w 1997 otrzymał tytuł inżyniera z zakresu 
systemów i organizacji ekonomicznych na wspomnianej uczelni. Od 2000 

był zatrudniony we Francji 
w różnych firmach, prze-
ważnie jako konsultant do 
spraw rozwoju organizacyj-
nego, m.in. w latach 1998�
2006 pracował w firmie Lee 
Hetch Harrison, czemu za-
wdzięczał znajomość z Ma-
riką. 

W nowym związku Ma-
rika powiła 8 I 2004 syna 
Rafaela, który nosi nazwi-
sko Callier Rostworowski. 
W 2007 nowa para małżeń-
ska wraz z siedmiorgiem 
dzieci wyjechała z Francji 
do Montrealu w Kanadzie. 
Emmanuel jest mężczyzną 
o zmyśle opiekuńczym i ser-

Andrzej Rostworowski prowadzi do ślubu swoją córkę 
Marikę i zięcia Emmanuela Chalier (2007 r.).
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decznie zajmuje się dziećmi Mariki z pierwszego małżeństwa. Marika szybko 
znalazła zatrudnienie w swoim zawodzie konsultantki w zakresie coach w fir-
mie Knightsbridge. Dysponuje znajomością języków francuskiego i angiel-
skiego oraz słabo polskiego. Emmanuel ma większe trudności z uzyskaniem 
dobrej pracy, gdyż nie ma obywatelstwa kanadyjskiego. Marika wzmiankuje 
liczne swoje hobby. Interesuje się relacjami międzyludzkimi, podróżami, lek-
turą książek, muzyką, wycieczkami pieszymi, tańcem, gimnastyką korekcyj-
ną, pływaniem. Już sam wykaz owych zamiłowań hobbystycznych wskazuje 
na to, że jest osobą o nadzwyczajnej wprost dynamice życiowej.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH:, Listy: Stanisława 
Kostki Rostworowskiego do Anny Rostworowskiej, Kraków, 27 XI 1964, Ludwika Rostwo-
rowskiego do Barbary Rostworowskiej, Wrocław, 2 XII 1982, Marie Claire Rostworowskiej 
do Stanisławostwa Rostworowskich, Callenelle, 6 XII 1982; Curriculum vitae Marika Ro-
stworowska i Emmanuel Chalier.
PUBLIKACJE: S. Świeżawski, Owoce życia 1966-1988, Lublin 1993, s. 349.J.M. Minakowski, 
Elita wileńska, Kraków 2011, s.694.
INNE: Relacja o. Tadeusza Rostworowskiego SJ.

Marika Rostworowska ze swym drugim mężem Emmanuelem i sześciorgiem dzieci 
z pierwszego małżeństwa z Jean de Bony de Lavergne: 

Nicole (*1987), Solène (*1988), Jean Marie (*1990), Hélène (*1993), Louis-Joseph (*1995), 
Chantal (*1999) oraz z synkiem Rafaelem Chalier (*2004).
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ANTOINE Stanisław Andrzej, ur. 9 VI 1963 w Paryżu. Imię pierwsze otrzymał 
jako tradycyjne w rodzinie Rostworowskich z Milejowa, drugie po dziadku 
ojczystym, trzecie po dziadku macierzystym – menager portów lotniczych

Młodość spędził w Montrealu, w domu swych rodziców, którzy prze-
nieśli się z Francji do Kanady. Współpracował ze swym ojcem w zakresie 
reżyserii filmów religijnych. W 1987 na Uniwersytecie Concordia w Mont-
realu uzyskał dyplom z zakresu sztuk pięknych, ze specjalnością filmową 
i komunikacji społecznej. Ukończone studia czyniły go specjalistą w zakre-
sie montowania filmów. Z kolei rozpoczął studia wyższe handlowe na Uni-
wersytecie w Montrealu. W 1990 uzyskał tytuł specjalisty administracyjnego 
w zakresie marketingu. Od 1984 już był sporadycznie czynny zawodowo, 
odbywał w różnych firmach praktyki w zakresie analizy rynku i promocji 
produkcji. W 1991 podjął stałe zatrudnienie w Liniach Lotniczych Kanada 
3000. Był szefem aeroportów w Montrealu, Québecu i Ottawie oraz odpo-
wiedzialnym za loty samolotów swojej firmy do Francji, Belgii i Haiti. Po-
cząwszy od roku 2000 aż do czerwca 2003 pracował w Air Canada jako szef 
do spraw usług. Praktycznie podlegał mu cały majątek nieruchomy portów 
lotniczych w Montrealu, Ottawie i Halifaxie, a także w portach Azji, Połu-
dniowego Pacyfiku i na Florydzie. Do niego należało negocjowanie opłat 

Antonie Rostworowski, dyrektor w aeroporcie Montrealu-Tradeau, 
nad swym trofeum - ubitym łosiem

Rostworowski-Monografia tom2.ind770   770Rostworowski-Monografia tom2.ind770   770 2013-03-20   15:07:162013-03-20   15:07:16



~ 771~

taryfowych, planów rozwojowych i inwestycji kapitałowych. Reprezentował 
Air Canada w Facilities and Station Advisory Group oraz w różnych Airport 
Consultative Committee, nawet został prezydentem ACC w Montrealu, Otta-
wie i Halifaxie. W 2003 objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju w Areoporcie 
w Montréalu Tradeau. Jego zadaniem było wprowadzanie nowych technolo-
gii, zapewniających ulepszenie usług i wzrost efektywności portu lotniczego, 
a także opracowanie strategicznego planu rozwoju tego portu i utrzymywanie 
stosunków z partnerami zewnętrznymi, szczególnie w zakresie wykorzysta-
nia nowych technologii pilotażu.

Antoine w 1993 w Montrealu ożenił się z Kanadyjką France Laliberte, 
która podobnie jak on ukończyła Wyższą Szkołę Handlową. W małżeństwie 
z nią miał troje dzieci: córkę Sophie, ur. 9 I 1996, syna Nicole, ur. 27 II 1998 
i córkę Caroline, ur. 10 XII 1999. Rodzina Antoine i jego dzieci należała 
do kręgu językowego frankofońskiego. Pożycie Antoine z żoną nie układa-
ło się dobrze. Otrzymał on kościelne unieważnienie pierwszego małżeństwa 
w oparciu o dowody wskazujące na to, że przeżycia France doświadczone 
jeszcze w okresie przedmałżeńskim doprowadziły do zupełnego rozbicia jej 
osobowości. Rozwód nastąpił we względnej zgodzie obojga byłych małżon-
ków. Dzieci w określone dni bywają zarówno u matki, jak u ojca. 

Antoine w 2007 poślubił Anitę Wiktorię Czetwertyńską, ur. 16 IX 1972 
w Montrealu, córkę Alberta i Elżbiety de Thulle. Jej ojciec w 1961 emigro-
wał z Polski, na Uniwersytecie McGoll w Montrealu uzyskał tytuł magistra 
biochemii. Pracował w przemyśle farmaceutycznym w Kanadzie, w 1990 
wrócił do Polski.. Tu podjął starania o odszkodowanie od rządu amery-
kańskiego za wybudowanie ambasady w Warszawie na terenie należącym 
do Czetwertyńskich. W Polsce 
założył farmaceutyczną firmę 
handlową Bonne Santé. Jego 
syn Marek całkowicie się zre-
polonizował. Córki oscylowały 
między Polską a Kanadą. Anita 
jest anglojęzyczna, ale zna język 
polski. Jej ojciec jest autorem 
książki Cztwertyńscy na wozie 
i pod wozem, wydanej w Polsce 
w 2004. Ślub młodej pary Anto-
ine i Anity winien był mieć cha-
rakter polski. Odbył się 14 VII 
2007 w kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP w miejscowości 
La Conception, oddalonej o sto 

Antonie Rostworowski w dniu ślubu 
z Anitą Czetwertyńską (*1972) 
� La Conception, 14 VII 2007 r.
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trzydzieści km od Montrealu, a udzielał go zaproszony z Rumunii kuzyn, oj-
ciec Tadeusz Rostworowski TJ. Uroczystość ślubna stała się okazją do liczne-
go zjazdu krewnych zamieszkałych poza Polską. Dominowali bardzo liczni 
Czetwertyńscy i Platerowie, ale krewni za strony pana młodego też pojawili 
się dość znaczną grupą. Obecni byli Klara z Limy i Jan Rostworowscy dzie-
ci Mikołaja oraz żona Jana Teresa, Teresa Żółtowska, córka Jana z Suszna, 
Marta Metelska, córka Konstantego, Antoni Wysocki (Mizio), syn Zofii z Ro-
stworowskich Wysockiej oraz jego syn Igo, Marieta Belina Brzozowska, cór-
ka Elżbiety z Rostworowskich Dembińskiej, Teresa i Adzio Zantarowie, dzie-
ci Marii z Czetwertyńskich Rostworowskiej, oscylujący raczej ku rodzinie 
Czetwertyńskich. Nowy związek małżeński szczególną radość sprawił ojcu 
Antoine�a Andrzejowi Rostworowskiemu. Tym bardziej, że już 5 IV 2008 
przyszedł na świat Mathias, pierworodny syn Anity i Antoine�a. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Curriculum vitae � Antoine Rostworowski, faire �part ślubu Antoine 
i Anity Rostworowskich.
Publikacje: J. M. Minakowski, Elita wileńska, Kraków 2011, s. 684;
INNE: relacja Andrzeja Rostworowskiego. 

Anita Rostworowska z synkiem Mathiasem (*2008) oraz mężem Antonie i jego dziećmi z 
pierwszego małżeństwa z France Laliberte: Sophie (*1996), Nicole (*1998), 

Caroline (*1999).
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POKOLENIE XVII
Młodszy syn STANISŁAWA KOSTKI i MARII

JAN Franciszek ur. 18 XI 1930 w Ujeździe, prawnik, specjalista od amery-
kańskich inwestycji finansowych w Europie

Przyszedł na świat w okresie, gdy już rodzice opuszczali swój pierwszy 
majątek w Wildze. Urodził się w domu siostry swej matki. W dzieciństwie 
mieszkał w Milejowie pod Lublinem, tam pobierał pierwsze nauki dawane 
przez guwernera Gustawa Leszczyńskiego, potem Zdzisława Morawskiego. 
Po wojnie mieszkał w Krakowie. W roku szkolnym 1947/1948 był w konwik-
cie OO. Filipinów w Gostyniu. Studia prawnicze z tytułem magistra ukończył 
w 1956 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem przeniósł się do Warszawy. 
Korzystając z okresowej odwilży politycznej wspólnie z Pawłem Trzebu-
chowskim wydawał poważny miesięcznik �Przegląd Polski i Obcy�. Było 
to pismo mające ambicje periodyku poświeconego historii myśli politycznej. 
Zyskał poważnych współpracowników, m. in. Stanisława Cata-Mackiewi-
cza, Edmunda Moszyńskiego i innych. Pismo jednakże po wydaniu ośmiu 
numerów zostało przez władze zamknięte. Restrykcja ta prawdopodobnie 
skłoniła go do opuszczenia kraju. Już 
w 1956 wyjechał do Niemiec Zachod-
nich, gdzie miał oparcie w osobie 
swej ciotki Janiny Brezy, od dawna 
tam przebywającej. Bardzo się z nią 
zaprzyjaźnił, w 1976 był przy niej 
w ostatnich chwilach jej życia. Na 
razie zaś kontynuował studia, jako 
specjalizujący się w prawie między-
narodowym dostał stypendium na uni-
wersytecie w Saarbrucken. Kształcił 
się tam w zakresie prawa dotyczącego 
Wspólnoty Węgla i Stali oraz stosun-
ków niemiecko-francuskich i uzyskał 
doktorat z prawa. W 1958 wyjechał 
do Stanów Zjednoczonych. Otrzymał 
stypendium i odbywał dalsze studia 
na Uniwersytecie Harvard, gdzie zdał 
z wyróżnieniem egzamin doktorski 
z prawa. Zatem miał podwójny tytuł 
doktora praw. Już wtedy wyróżniał się 

Jan Rostworowski (1930�1981) � drugi syn 
Stanisława Kostki, podwójny doktor praw, 

specjalista od lokowania kapitałów 
amerykańskich na rynku europejskim, 
członek Jockey Club w Nowym Yorku
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znakomitą znajomością języków, inteligencją, radością życia, którą zjedny-
wał wielu przyjaciół. Jego koleżanką na studiach była Krystyna Links, z którą 
się ożenił. Krystyna w 1960 przyjechała do Polski przedstawić się rodzicom. 
Bardzo pozytywnie oceniał ja szwagier Jasia, Władysław Dembiński. Pisał 
o niej: Głowa szeroko otwarta, naukowiec z Harwardu, wesoła, kobieca, 
bardzo miła i wartościowa. Jaś jako doktor praw podjął pracę u Tadeusza 
Sendzimira, wielkiego polsko-amerykańskiego wynalazcy i przemysłowca, 
który wynalazł metodę walcowania stali na zimno. Pracował jako asystent 
do spraw patentów. Potem przez krótki okres czasu pracował w przemyśle 
tekstylnym. Do kraju dochodziły o tym informacje, które odnotowywała jego 
ciotka, Anna Rostworowska, pisząc Jaś bardzo zadowolony ze swej pracy, 
nadal jako agent jakiejś firmy tekstylnej jeździ po całym niemal globie. Ale 
i tę pracę zarzucił. W Nowym Jorku założył własną kancelarię w zakresie 
doradztwa w sprawach finansowych i handlu międzynarodowego. Konkret-
nie zaś specjalizował się w sprawach lokowania kapitałów amerykańskich na 
rynku europejskim i kapitałów europejskich na rynku amerykańskim. Pro-
wadził też operacje giełdowe, m. in. korzystnie nabytymi akcjami kopalin na 
Alasce, które przyniosły mu duży dochód. Okazał duży dynamizm w kręgach 
biznesu amerykańskiego. Sporo podróżował. Często po kilka tygodni prze-
bywał poza Nowym Jorkiem, bądź na terenie Stanów Zjednoczonych, bądź 
w Europie. Bywał w kasynie w Monte Carlo, gdzie grał dużymi kwotami. 
Był kolekcjonerem dzieł sztuki. Będąc człowiekiem bogatym, nie zapomi-
nał o swych związkach z rodziną pozostałą w kraju. Przykładowo, gdy jego 
kuzyn Stanisław Jan Rostworowski w 1979 uległ bardzo poważnemu wypad-
kowi samochodowemu, chciał współfinansować jego leczenie w Szwajcarii. 
Wyjazdowi chorego jednak sprzeciwili się polscy lekarze. W Nowym Jorku 
Jaś należał do Jockey Club, w Paryżu występował na organizowanych przez 
ten Klub imprezach. Obracał się w sferach elity nowojorskiej, m.in. znał 
członków rodziny Kennedych. Interesował się sytuacją gospodarczą Polski 
z czasu rządów gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W czerwcu 1981 napisał Me-
morandum na temat strategii niezbędnej dla rozwiązania problemu polskiego 
długu zagranicznego. Tezą tego wystąpienia było stwierdzenie, że Polska nie 
jest w stanie spłacić swego zadłużenia i dług polski musi być renegocjowany, 
co leży w interesie Polski, jak i jej wierzycieli, a także państw sąsiadujących 
z Polską. Na przykład, bankructwo Polski spowodowałoby wstrzymanie kre-
dytów dla ZSRR, m. in. dla budowy gazociągu północno-syberyjskiego. Ro-
stworowski w swym Memorandum przedstawił system negocjacji i ich cele. 
Wskazał, że wszystkie pożyczki muszą zostać podzielone na kategorie uj-
mujące odrębnie sumy pożyczek nominalnych i sumy odsetek oraz kategorie 
pożyczek rządowych lub z gwarancjami rządowymi i pożyczek bankowych 
lub przemysłowych. Do celów renegocjacji zaliczał osiągnięcie paroletniego 
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moratorium na płatności odsetek oraz obniżenie oprocentowania pożyczek, 
a także wydłużenie terminów spłat do trzydziestu pięciu, a nawet pięćdzie-
sięciu lat. Do negocjacji powinna przystąpić także Rada Wzajemnej Pomo-
cy Gospodarczej (RWPG). Negocjacje w sprawie umorzenia czy rozłożenia 
długów powinien prowadzić niezależny zespół konsultantów. Rostworowski, 
wskazując na brak kompetencji negocjatorów PRL, składał rządowi polskie-
mu ofertę usług własnego biura w tej materii.

Zachowany tekst Memorandum pióra J.F. Rostworowskiego jest ważnym 
dokumentem charakteryzującym skalę jego przedsiębiorczości. Opisana me-
toda rokowań jest w pełni trafna i pokrywa się z tą, z jaką późniejsze roko-
wania były prowadzone. Próba zainteresowania rządu Związku Sowieckiego 
kierunkiem rokowań wskazuje na to, że Rostworowski był w stanie brać pod 
uwagę właściwy kontekst polityczny dla przebiegu rokowań. Jednocześnie 
jednak wydaje się, że nie doceniał on rangi roli pożyczek finansowych w glo-
balnej rozgrywce politycznej państw zachodnich zmierzających do rozkładu 
polityczno-gospodarczego bloku sowieckiego. Niemniej gdyby kancelaria J. 
F. Rostworowskiego stała się głównym konsultantem negocjacji polskiego 
zadłużenia zagranicznego, to Jan Rostworowski mógłby odegrać ważką rolę 
w dziejach naszego państwa. W każdym razie jego Memoriał dotarł do sfer 
polityczno-gospodarczych PRL, gdyż jego egzemplarze uzyskałem od osób 
pełniących dawniej funkcje ministerialne rządu warszawskiego. 

Tymczasem w życiu Jasia nastąpiły ważne wydarzenia. Zarysował się kry-
zys jego małżeństwa, który doprowadził do rozwodu. Ojciec Jasia do jego mał-
żeństwa chyba nigdy nie odnosił się z entuzjazmem. W jednym ze swych listów 
z 1968 pisał: Od Jasia dobre wiadomości. Rozpoczął się już proces o anulację 
małżeństwa przed sądem kościelnym. Ufam, że pomyślnie się zakończy. W każ-
dym razie do unieważnienia małżeństwa doszło i wyrokiem sądu jedyny syn 
Jasia i Krystyny pozostał przy matce. Ponieważ Krystyna z kolei poślubiła pana 
Clarka, jej synek Peter nosił potem nazwisko Rostworowski Clark

Zapewne zawrotny sukces zawodowy Jasia utrudnił utrzymanie więzi ro-
dzinnej. Lecz wkrótce wszystko, co było przedtem, okazało się względne. Jaś 
zachorował na raka trzustki i przy bardzo szybkim postępie choroby opatrzo-
ny św. sakramentami zmarł w Nowym Jorku 21 IX 1981.Został pochowany 
w grobowcu Platerów w Kintnersville w Pensylwanii. Tak więc w Stanach 
Zjednoczonych zmarł jeden z najbardziej utalentowanych przedstawicieli na-
szej rodziny, człowiek bardzo przystojny, o dużym uroku osobistym, nazna-
czony wyjątkową inteligencją, która pozwoliła mu stać się ważną postacią 
w wymiarze światowym w przededniu wielkich procesów globalizacji, któ-
rej swymi inicjatywami torował drogę. Jest rzeczą wyjątkową, aby człowiek, 
który bądź co bądź wywodził się z prowincjonalnej Polski, w krótkim czasie 
zrobił karierę na tak dużą skalę. Niewątpliwie zawdzięczał to atmosferze in-
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telektualnej, jaka panowała w jego młodości w Milejowie. Pośmiertnie został 
o nim zamieszczony bardzo pochlebny artykuł w paryskim piśmie �Le Figa-
ro�. Jego ciotka, Marie Claire Rostworowska, pisała o nim: Bardzo szlachet-
ny i odważny był koniec jego życia. 

Bibliografia: Memorandum - dotyczy: Strategia niezbędna dla rozwiązania proble-
mu polskiego długu zagranicznego, New York, 23 VI 1981.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy: Jana Rostworow-
skiego do Ludwika Rostworowskiego, Warszawa, 18 VI 1956, Warszawa, 24 VIII 1956, 
Władysława Dembińskiego do S. J. Rostworowskiego, Warszawa bd; Anny Rostworowskiej 
do Ludwika Rostworowskiego, Toruń, 1 III 1967, Jana Rostworowskiego do Marie-Claire 
Rostworowskiej, 17 III 1976, Stanisława Kostki Rostworowskiego do Anny Rostworowskiej, 
Kraków, 27 XI 1968, Marie Claire Rostworowskiej do S. J. Rostworowskiego, Callenelle, 29 
XI 1981. Relacja brata Andrzeja Rostworowskiego w posiad. S. J. Rostworowskiego.
PUBLIKACJE: Comte Jan Franciszek Rostworowski, �Le Figaro� z 21 X 1981; klepsydra �Ży-
cie Warszawy� 1981, nr 253.

POKOLENIE XVIII
Syn JANA Franciszka i KRYSTYNY Links

PETER (Piotr) Antoni Stanisław ROSTWOROWSKI CLARK, ur. 20 IV 1963 
w Nowym Jorku, jedyny syn Krystyny Links i Jana Franciszka Rostworow-
skiego

Odziedziczył dość duże zdolności. Ukończył kolegium w Stanach Zjed-
noczonych, a potem Uniwersytet Cornelle, na którym studiował wiedzę 
z dziedziny komputerów. W 1981 boleśnie przeżył śmierć ojca i jak pisała 
ciotka Maryjka Rostworowska: Chce być wierny podwalinom, które w tym 
roku zostały mu lepiej zrozumiałe. Osiedlił się w Huston w Texasie, gdzie 
prowadził firmę sprzedaży mieszkań. Nie ożenił się. Jego ciotka Izabela Ro-
stworowska napisała o nim, że jest bardzo do Jasia podobny, wysoki jak on, 
tylko grubszy. I ma zalety tak umysłu jak i serca. Bardzo jest rodzinny i stale 
o nas pamięta. Jestem z nim w stałym kontakcie. Podobna była relacja cioci 
Maryjki Rostworowskiej z Callenelle, która z radością w listach donosiła, 
że Piotr pragnie zbliżyć się do naszej rodziny i poznać kraj swoich dziadów. 
Ale do tego już nie doszło. Zachorował na stwardnienie rozsiane i choroba ta 
zdegenerowała jego organizm. Utracił władzę w rękach. Cierpienia swe zno-
sił dzielnie, miał silną wolę życia, starał się pisać brodą na komputerze. Jego 
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stryj Andrzej szukał dla niego ratunku 
w różnych ośrodkach medycznych na 
terenie Stanów, lecz go nie znalazł.. 
Piotr zmarł w Nowym Jorku 17 XII 
2003. Msza żałobna została odprawia-
na przez ojca Janusza Iwana, znajome-
go jezuitów Kuby i Tadeusza Rostwo-
rowskich, w kościele pod wezwaniem 
Immaculate Conception, w dziesięć 
dni po śmierci Piotra. W nabożeństwie 
żałobnym uczestniczyli przebywający 
za granicą najbliżsi krewni zmarłego: 
stryj Mikołaj z snem Janem, Izabela 
i Andrzej, Marica i Antoine Rostwo-
rowscy. Pochowany został na cmenta-
rzu Metamora. Podczas zjazdu rodzin-
nego, jaki odbył się w 2004 w Kęble 
na Lubelszczyźnie, w bazylice mniej-
szej w Wąwolnicy została odprawiona 
Msza św. za spokój duszy Piotra Ro-
stworowskiego.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy Marie-Claire 
Rostworowskiej do S. J. Rostworowskiego, Callenelle, 29 XI 1981, do Ludwika Rostwo-
rowskiego, Callenelle, 26 VIII 1982; Izabela Rostworowska do Ludwika Rostworowskiego, 
Montreal, 24 VIII 1986; Peter Rostworowski Clark - anons żałobny;, relacja stryja Andrzeja 
Rostworowskiego.
PUBLIKACJE: Comte Jan Franciszek Rostworowski, �Le Figaro� z 21 X 1981.

POKOLENENIE XVI
Najmłodsza córka STANISŁAWA KOSTKI i MARII

ELŻBIETA Maria (Nini), ur. 5 II 1936, najmłodsza córka Marii z Broel-Pla-
terów i Stanisława Kostki Rostworowskich.

Siedem pierwszych lat życia spędziła w Milejowie na Lubelszczyźnie. 
Potem już wędrowała, przez Białaczew do Warszawy, czas powstania prze-
czekała z całą rodziną w Podkowie Leśnej, potem krótki pobyt w Zakopanem 

Peter Rostworowski Clark (1963�2003) 
� syn Jana i Krystyny Links, II v. Clark, 

przyszły komputerowiec
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i osiedlenie się w Krakowie. Na razie pobierała lekcje prywatne, natomiast na 
rok szkolny 1947/1948 została posłana przez rodziców do szkoły SS. Niepo-
kalanek w Nowym Sączu. Tam była dobra atmosfera, nauka stała na dobrym 
poziomie. Musiała jednak opuścić tę szkołę i naukę kontynuowała w Gimna-
zjum SS. Niepokalanek w Wałbrzychu, gdzie już warunki i poziom nauczania 
nie był najlepszy. W 1953 zdała maturę w gimnazjum państwowym. Jako 
uczennica szkół zakonnych nie mogła liczyć na przyjęcie na uniwersytet. Ist-
niała jedynie możliwość dostania się na rusycystykę. I tak też się stało, w Kra-
kowie na UJ ukończyła dwa lata rusycystyki. Potem próbowała się przenieść 
na historię sztuki, ale się to nie udało. W 1956 zaręczyła się z Władysławem 
Dembińskim. Jej ojciec pisał do swej kuzynki Zofii Rostworowskiej: Miło 
nam jest, że Nini zostaje jak gdyby w rodzinie, bo młodych łączą nie tylko wizy 
krwi, ale i wielopokoleniowa przyjaźń ojców i dziadków. Władka znamy od 
dziecka. Potrafił zdobyć nie tylko nasze pełne zaufanie, ale i serca nasze, to-
też z zaufaniem i radością oddajemy mu córkę bardzo kochaną. Ślub Elżbiety 
odbył się 2 III 1957 w kościele OO. Kapucynów w Krakowie. Nowożeńców 
błogosławił o. Piotr Rostworowski.

Mąż Nini, Władysław Dembińskich h. Rawicz, ur. 20 VI 1929 w Nie-
sułowie, był synem Krystyny z hr. Kwileckich i Stefana Dembińskich. Jego 
rodzice mieli majątek ziemski Borkowice koło Radomia. Byli spokrewnieni 
z Raczyńskimi, właścicielami Złotego Potoka pod Częstochową. Dlatego też 
młodzi Dembińscy część okresu okupacji niemieckiej spędzili w Złotym Poto-
ku, a później dwaj bracia Władka przez Stefanię Raczyńską zostali uczynieni 
prawnymi spadkobiercami tej pięknej posiadłości, która jednak nie została im 
zwrócona. Władek studia rozpoczął w Łodzi, gdzie jako młody student pozosta-
wał pod wpływami duszpasterza akademickiego o. Tomasza Rostworowskiego 
TJ. Ukończył Wyższą Szkołę Handlową. Podjął pracę w SPHZ Coopexim-Ce-
pelia. Swej pracy był bardzo oddany, okazywał dużą sumienność w wykony-
waniu zadań, przez współpracowników był bardzo lubiany. Zarabiał nieźle, co 
mu pozwoliło uzyskać dość obszerne mieszkanie w Warszawie. Małżonkowie 
Dembińscy odbyli podróże zagraniczne do Francji i Włoch. Władek po pracy 
całym sercem oddawał się sprawom swej rodziny. Był ogromnie uczynny dla 
wszystkich, dla Nini, swych krewnych, nawet dalszych, a także dla swoich już 
steranych wiekiem teściów zamieszkałych w Krakowie. Wszystko co robił, 
robił z humorem, każdemu umiał powiedzieć coś miłego, był powszechnie 
lubiany. Małżeństwo Nini było bardzo szczęśliwe. Choć pierwsze ich dziecko 
zmarło wkrótce po urodzeniu, to jednak potem już kolejno szczęśliwie rodziły 
się dzieci: Marieta, ur. 3 VI 1960 w Zabrzu, Joanna, ur. 6 IV 1963 w Zabrzu, 
Ignacy, ur. 20 II 1965 w Warszawie. Nini nie pracowała, mogła opiekować się 
dziećmi W 1975 oczekiwała przyjścia na świat czwartego dziecka. Tymcza-
sem nastąpiła tragedia. Władek, który, jak się okazało, miał bardzo wysoki stan 
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cholesterolu, niespodziewanie zmarł w wieku czterdziestu sześciu lat. Był już 
przewieziony do szpitala i pozostawał pod opieką prof. Aleksandrowa. Zapo-
wiedziana była operacja serca, ale zmarł wcześniej. W szpitalu odwiedzało go 
wiele osób. Przyjął Najświętszy Sakrament. W przededniu śmierci nie chciał 
już przyjmować wizyt. W godzinie śmierci, 13 X 1975, był przy nim Hen-
ryk Dembiński. Prof. Dymitr Aleksandrow sam zadzwonił do Nini informując 
o śmierci męża. Msza żałobna była odprawiona w kościele św. Aleksandra. 
Ojciec Piotr Rostworowski wygłosił płomienne kazanie. Po Mszy św. trzema 
autobusami krewni żałobnicy pojechali do Borkowic, gdzie trumna ze zwłoka-
mi Władka została złożona w grobowcu rodzinnym, obok jego rodziców. Do 
Borkowic dojechał Stanisław Kostka Rostworowski, bardzo załamany faktem 
śmierci ukochanego zięcia.

Władysław Dembiński ponoć o sobie mawiał: Dzieciom nie zostawię po 
sobie milionów a jedynie przyjaźń i życzliwość ludzką. Tak się też stało, teraz 
ta życzliwość została przelana na Nini. Stryj Mikołaj Rostworowski ogłosił 
alert, że należy zapewnić Nini pomoc w jej trudnej sytuacji matki trojga dzie-
ci, oczekującej czwartego. Trzej Rostworowscy: Mikołaj, Andrzej i Jan oraz 
trzej Dembińscy przebywający na Zachodzie, to jest Jan, Henryk i Zygmunt, 
złożyli się na ustalenie stałej renty dla Nini. Nawet dyrekcja Coopeximu za-
ofiarowała Elżbiecie Dembińskiej pół etatu w swej firmie. Podczas choroby 
Władka w domu Nini przebywała ciocia Eliza Kwilecka, której męża niegdyś 
Niemcy rozstrzelali, zostawiając ją z dwojgiem dzieci i w stanie błogosławio-
nym z trzecim dzieckiem. Z Kanady przyjechał brat Andrzej, który załatwił 
dla Nini klinikę położniczą u prof. Ireneusza Roszkowskiego, tak iż szczęś-
liwie 20 I 1976 urodziła się najmłodsza córka Anna. Andrzej pisał o swej 
siostrze: Jest bardzo dzielna i z pomocą Bożą i przyjaźnią ludzką da sobie 
radę, choć to ciężkie zadanie. Przewidział trafnie. Elżbieta dała sobie świet-
nie radę z wychowaniem czworga dzieci i swe bardzo przystojne córki wy-
dała za mąż: Marieta w Kandzie w Rowdon 15 VIII 1981 poślubiła Jerzego 
Belinę Brzozowskiego, syna Adama i Marii z Ilińskich Koszowskiej, miała 
z nim troje dzieci: Jana, ur. 1 VIII 1984, który studiował w Łodzi, Elżbietę, ur. 
25 II 1987 i Marka, ur. 20 VII 1993. Wszystkie jej dzieci urodziły się w Mont-
realu. Druga córka Joanna, która po ukończeniu Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej w Warszawie, jest dyrektorką Fundacji św. Jana Jerozolimskiego, 
25 VI 1983 w kościele św. Aleksandra w Warszawie poślubiła Mikołaja Ra-
dziwiłła, syna Krzysztofa i Marii z Czartoryskich, prezesa firmy Eko Park. 
Joanna i Mikołaj mają dzieci: Izabelę, ur. 30 VIII 1984, Antoniego, ur. 21 XII 
1986 i Zofię, ur. 30 VII 1988, wszyscy troje urodzili się w Warszawie. Mał-
żeństwo Mikołaja i Joanny nie układało się najlepiej, tak że przeszli w stan 
separacji. Trzecia córka Anna 27 VI 1998 w Warszawie, w kościele Semina-
ryjnym, poślubiła absolwenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Toma-
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sza Ronikiera, syna Marka i Bożeny z Ignatowiczów, mają oni dzieci: Wład-
ka, ur. 1 IV 1999 i Jasia, ur. 19 IX 2002, obaj urodzili się w Warszawie. Syn 
Nini Ignacy, współwłaściciel Klubu i Restauracji �Magellan� w Warszawie, 
również ożenił się godnie, poślubiając 18 VI 1988, także w kościele Semina-
ryjnym w Warszawie, Izabellę Radziwiłłównę, córkę Ferdynanda i Nicole de 
Schoutheete, ur. 30 IV 1964 w Johannesburgu. Małżonkowie ci mieli dzieci, 
które przyszły na świat w Warszawie: Mikołaja, ur. 14 III 1990, Piotra, ur. 14 
VIII 1992, Stasia, ur. 3 IV 1994, który niestety zginął tragicznie 4 XII 1997, 
zabity przez przewracający się mebel, Jasia, ur. 23 II 1996 i Ignacego, ur. 11 
VII 1999. Wyliczenie tego licznego potomstwa siłą rzeczy określa główny 
nurt zajęć Nini, która wpierw energię swą koncentrowała wokół wychowania 
dzieci. Najstarsza jej córka Marieta w chwili śmierci męża mała piętnaście 
lat, najmłodszy Ignacy dziesięć, Anna była maluchem noworodkiem. Później 
Nini była nieustannie wzywana do opieki nad rodzącymi się wnuczętami. 
Ponadto była jedynym spośród czworga dzieci swych rodziców, które pozo-
stało w kraju i niejednokrotnie przyszło jej spieszyć z pomocą wpierw matce, 
a po jej śmierci osamotnionemu ojcu, który ją bardzo kochał. Pewną atrakcją 
w jej życiu były dość liczne wyjazdy do córki do Kanady oraz do szwagra do 
Francji. Pozostawała też stale pod opieką stryja Mikołaja Rostworowskiego, 
który przyjeżdżając do Polski, zatrzymywał się w jej domu. 

Elżbieta z Rostworowskich Dembińska z córkami i wnukami, to jest z Marietą Belina Brzo-
zowską z synem Jasiem i Joanną Radziwiłłową z córką Izabelą � Kanada 1986

Rostworowski-Monografia tom2.ind780   780Rostworowski-Monografia tom2.ind780   780 2013-03-20   15:07:182013-03-20   15:07:18



~ 781~

Nini jest ogromnie rodzinna. Jest uczestniczką wszystkich ważnych wy-
darzeń rodzinnych, ślubów, jubileuszów, zjazdów, mszy żałobnych..Na jej 
uczestnictwo i pomoc, gdy potrzeba, zawsze można liczyć. Przybywa swoim 
samochodzikiem, który świetnie prowadzi. Raz po raz zmienia mieszkania 
w Warszawie, ustępując własne któremuś z dzieci, a może i wnukom. Zacho-
wała bardzo wielki uroku osobisty, ma tę cechę swojej linii Rostworowskich 
� słodką dobroć. W całej rodzinie jest bardzo kochana.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S. M. Rostworowski, komunikat rodzinny �Rostworowscy� Reims 10 
I 1976, mps; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy: Władysława Dembiń-
skiego do S. J. Rostworowskiego, Warszawa, bd; Stanisława Kostki Rostworowskiego do 
Zofii Rostworowskiej, Kraków, bd, do Anny Rostworowskiej, Kraków, 27 XI 1968, Andrze-
ja Rostworowskiego do Marie-Claire Rostworowskiej, Montreal, 3 I 1976, relacja Elżbiety 
Dembińskiej i spis jej potomstwa w posiadaniu S. J. Rostworowskiego.

Zjazd Rostworowskich w Kęble w 2004 r., od lewej stoją: 
Izabella Rostworowska z Kanady, Anna Zborowska, Elżbieta Rostworowska (*1936) � druga 

córka Stanisława Kostki, poślubiona Władysławowi Dembińskiemu (1929�1975), 
Marta Rostworowska Metelska, Maria Rostworowska Dietlowa

[fot. S. J. Rostworowski]
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ROZDZIAŁ XLV

POKOLENIE XVI–XIX

MIKOŁAJ I JAN 
– NAJMŁODSI SYNOWIE MARII Z BREZÓW 

I ANTONIEGO ROSTWOROWSKIEGO (3)

POKOLENIE XVI
Trzeci syn ANTONIEGO i MARII z Brezów

MIKOŁAJ Maria Józef Piotr (Mika), ur. 1 VIII 1914 w Lublinie, trzeci z kolei 
syn Antoniego i Marii z Brezów, ekonomista, dziennikarz, dyplomata, dy-
rektor przedsiębiorstw w Limie (Peru), kawaler Zakonu Rycerskiego św. 
Łazarza Jerozolimskiego

Gdy w 1915 zbliżały się wojska austriackie do Lubelszczyzny ojciec po-
stanowił swoje cztery córki i małego synka Mikołaja przesłać w bezpieczniej-
sze strony do krewnych w guberni mohylewskiej na Białorusi. Tam młody 
Mika spędził dwa lata. Gdy wybuchła rewolucja Kiereńskiego Rostworowscy 
podjęli starania o powrót na Lubelszczyznę do Kębła pod Wąwolnicą, gdzie 
mieszkali jego rodzice. Powrót okazał się możliwy przez Finlandię i Szwe-
cję, tak by ominąć linię frontu, przez którą przedostać się nie było można. 
Eskapada się udała i Mikołaj przybył do Kębła. Pierwsze nauki pobierał do 
IV klasy w domu rodzinnym. Natomiast od 1928 przez cztery i pół roku prze-
bywał w Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie nieopodal Leszna. Pa-
nowała tam ostra dyscyplina, trzeba było wstawać o piątej rano. W pałacu, 
w którym uczniowie mieszkali, nie było światła eklektycznego. Mimo próśb, 
ojciec jednak syna nie zabierał do domu, gdyż był wielkim zwolennikiem 
dyscypliny. Tak więc Mika uczęszczał w Rydzynie od IV do VIII klasy typu 
humanistycznego. Był wspominany dodatnio jako postać barwna o szerokich 
zainteresowaniach. Zresztą zapisał się dobrze swą aktywnością na polu na-
ukowej działalności uczniowskiej. Przez trzy kadencje był prezesem Kółka 
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Polonistycznego i na jego zebraniach wygłosił sześć referatów. Był także 
prezesem Kołka Historycznego, również przez trzy kadencje, wygłaszał też 
referaty w Kółku Przyrodniczo-Geograficznym. Ponadto przez trzy kadencje 
był członkiem redakcji �Rydzynianka�. W piśmie tym zamieszczał reportaże 
i sprawozdania z działalności kółek uczniowskich, którym przewodniczył. 
Ponadto przez dwie kadencje był członkiem Wydziału Samorządu. W zakre-
sie sportów wyróżniał się w strzelania i należał do reprezentacji strzeleckiej 
szkoły. Mimo tak chlubne pozycji j w połowie roku szkolnego 1932/1933 
został ukarany usunięciem z gimnazjum rydzyńskiego za dokonany wybryk 
sprzeczny z regulaminem szkoły. Ojciec przeniósł go do sławnej Szkoły Lu-
belskiej. Już z początkiem nowego roku szkolnego został obrany członkiem 
czteroosobowego Zarządu Gminy Szkolnej, który stanowił najwyższą wła-
dzę uczniowskiego samorządu w gimnazjum. Zarząd, którego był członkiem, 
doprowadził do uchwalenia nowego statutu, zatwierdzonego w marcu 1933 
przez Radę Pedagogiczną. Mika mieszkał razem ze swym bratem Jasiem 
w mieszkaniu należącym do ojca, lecz zarządzanym przez ciotkę Teresę z Fu-
dakowskich Rostworowską. Zapisała ona o chłopcach: Nie orientowałam się 
do jakiego stopnia starannie przygotowują lekcje, bo widziałam ich ciągle 
grających w szachy, do zapamiętania. Musieli jakoś te lekcje odrabiać, bo 
Mikołaj zdał maturę w terminie, w czerwcu 1933. Po latach wspominał, że 
jeśli jego brat Jaś, też uczeń tej szkoły, opowiadał się za orientacją narodowo-
demokratyczną, tak on endekiem nie był.

Mikołaj po zdaniu matury wstąpił na VIII kurs Szkoły Podchorążych Re-
zerwy Kawalerii w Grudziądzu i tam przebywał w latach 1933�1934. Służbę 
ukończył 17 XI 1934 w stopniu plutonowego podchorążego. W tej randze otrzy-
mał przydział do 1 pułku strzelców konnych w Garwolinie. W 1935 uczest-
niczył w manewrach, po czym został awansowany do stopnia podporucznika 
rezerwy kawalerii. 5 XI 1934 został przyjęty na Wydział Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Lecz już 22 grudnia tego samego roku wypisał się z grona 
studentów, bowiem wyjechał do Niemiec, gdzie zamieszkał u swej ciotki, sio-
stry matki, Joanny von Breza w Geresbergu przy Bruderstrasse 18. Wstąpił na 
uniwersytet w Kolonii i rozpoczął studia z ekonomii. Uzyskał oświadczenie, 
że na niemieckim uniwersytecie będzie ponosił te same opłaty i będą mu przy-
sługiwały te same prawa, jakie miał na polskiej uczelni. Utrzymywał się z pie-
niędzy przesyłanych z Peru przez swego stryja Jana Jacka Rostworowskiego, 
który przez pomoc udzielaną Mikołajowi spłacał dług zaciągnięty kiedyś u jego 
ojca Antoniego, właściciela Milejowa. Jednocześnie sam zdobywał dochody, 
bowiem od maja 1935 otrzymał uprawnienia korespondenta Polskiej Agencji 
Telegraficznej (PAT) na teren Nadrenii i Westfalii z siedzibą w Kolonii. 

Początkowo był więc jedynym niepełnoletnim polskim korespondentem 
zagranicznym. Spisywał się jednak nad podziw dobrze. To on pierwszy ze 
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wszystkich korespondentów prze-
kazał do Warszawy wiadomość 
o wkroczeniu Niemców do Nadrenii. 
Współpracował z polskim konsulem 
generalnym w Düsseldorfe oraz ze 
Związkiem Polaków w Niemczach. 
Dyplom ukończenia Wydziału Eko-
nomiczno-Socjalnego w Kolonii 
dostał w czerwcu 1939. By otrzy-
mać tytuł doktora, miał przedłożyć 
jeszcze pracę dyplomową. Tematem 
pracy była realizacja reformy rolnej 
po I wojnie światowej w krajach Eu-
ropy Wschodniej. Temat ten bardzo 
go pasjonował, a przeprowadzone 
badania porównawcze wskazywały, 
że reforma rolne przeprowadzona 
na Węgrzech i w Czechosłowacji 
dawała dobre rezultaty, natomiast 
w Polsce i Rumunii sprowadziła złe 
konsekwencje gospodarcze. 

Po ukończeniu zajęć na uniwersytecie w drugiej połowie lipca 1939 Mi-
kołaj udał się do Polski, do majątku swego brata Stanisława Kostki, a więc 
do Milejowa. Odbyło się tam spotkanie trzech braci, bowiem przybył też Jaś, 
korespondent �Kuriera Warszawskiego� w Rzymie. Bracia odbyli naradę nad 
tym, co należy czynić w obliczu zbliżającej się wojny z Niemcami. Mikołaj, 
jako zamieszkały w Niemczach, był najlepiej zorientowany w skali przygoto-
wań niemieckich do wojny. Twierdził, że Polska poniesie druzgocącą klęskę, 
a wojska niemieckie będą w Milejowie w ciągu czternastu dni (co niemal się 
sprawdziło). Rozważał jednak, czy powinien od razu pójść na strych, gdzie 
w skrzyni znajdował się jego mundur oficerski i buty kawaleryjskie, i zgłosić 
się do służby w swoim pułku w Garwolinie? Przeważyła jednak opinia, że po-
winien wrócić do Kolonii i kontynuować pisanie pracy doktorskiej oraz pracę 
w PAT-cie. Uznał, że gdy Niemcy zaczną rekwirować konie, to będzie znak, 
że wojna lada dzień wybuchnie, bowiem utrzymanie koni kosztuje i oszczęd-
ne szwaby zaczną je gromadzić tuż przed rozpoczęciem działań militarnych. 
Rostworowski, mając ten sygnał, zdoła jeszcze powrócić do Polski i wstąpić 
do swego kawaleryjskiego pułku.

Tak więc Mikołaj pojechał do Kolonii, a wojna wkrótce wybuchła. Było 
rzeczą oczywistą, że jako korespondent PAT-u zostanie przez Niemców 
aresztowany i zesłany do obozu koncentracyjnego. Rekwizycje koni jakoś 

Mikołaj Rostworowski (1914-2004) 
� trzeci syn Antoniego Jana, studiował 

ekonomię w Kolonii, był korespondentem PAT, 
dyplomatą Rządu RP w Madrycie, Lizbonie, 

Buenos Aires i Santiago de Chile, dyrektorem 
przedsiębiorstw w Limie, kawalerem Zakonu 

Rycerskiego św. Łazarza Jerozolimskiego

Rostworowski-Monografia tom2.ind784   784Rostworowski-Monografia tom2.ind784   784 2013-03-20   15:07:192013-03-20   15:07:19



~ 785~

nie okazały się skutecznym sygnałem i Rostworowski już po wybuchu wojny 
1 września 1939, nie chcąc ryzykować podróży do Polski, zdołał wyjechać 
z Niemiec na teren Holandii, a stamtąd udał się do Belgii. Tu pełnił nadal 
funkcję korespondenta PAT-u w Brukseli, zatwierdzony na tym stanowisku 
przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu Polskiego w Paryżu. 
W październiku 1939 był już w Paryżu i ubiegał się o przyjęcie do tworzące-
go się w e Francji Wojska Polskiego. Nie było jednak w tym wojsku popytu 
na oficerów kawalerii. Rostworowski nie otrzymał przydziału i pełnił nadal 
funkcję korespondenta PAT-u. Swoje korespondencje nadawał do centrali 
w Paryżu. Na maszynie przepisywała je Maria Dunin-Borkowska, ówczesna 
sekretarka mjr. Zdzisława Żurawskiego. Te okoliczności przyniosły początek 
znajomości Mikołaja z Marią. 

Rostworowski miał być skierowany na placówkę PAT-u do Szwajcarii, 
ale błyskawiczna ofensywa niemiecka we Francji sprawiła, że jedynie zdołał 
ewakuować się do Hiszpanii. Działał przy polskim poselstwie w Madrycie, 
oficjalnie nadal będąc korespondentem PAT-u, wypełniał też pewne zadania 
wywiadowcze. Sukcesem placówki madryckiej było uzyskanie wiadomości, 
które, przekazane do Londynu, pozwoliły brytyjskiej marynarce wojennej 
storpedować 27 V 1941 niemiecki okręt liniowy �Bismarck�. Mikołaj jako 
dziennikarz utrzymywał przyjazne kontakty z hiszpańskim dziennikarzem 
Praderą, który był redaktorem profaszystowskiego magazynu w Madrycie. 
Pradera jakiś czas przebywał w Berlinie. Po powrocie powiedział Mikołajo-
wi, że jest rzeczą pewną, iż wkrótce Niemcy zaatakują Rosję. Mikołaj wia-
domość tę w początkach czerwca 1941 natychmiast nadał zaszyfrowanym 
telegramem do polskiego Sztabu Generalnego w Londynie. Rostworowski 
ułatwiał także przerzut Polaków, którzy przez placówkę prowadzoną przez 
jego brata Jasia w Andorze, uciekali z Francji, by przez Hiszpanię i Portugalię 
dostać się do Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii. 

W tym czasie utrzymywał stały kontakt korespondencyjny z bratem Ja-
nem w Andorze i siostrą Anną, będąca kanoniczką w Warszawie. Właśnie 
Anna wspominała o zaręczynach brata, które winny się były odbyć z końcem 
marca w Madrycie z Marią Dunin-Borkowską, bowiem ona również dzięki 
pomocy Mikołaja znalazła się w Hiszpanii. Zaręczyny niewiele wyprzedzały 
datę ślubu z Marią, który odbył się 15 II 1941 w Madrycie. Tymczasem różne 
działania tajne Rostworowskiego zwróciły na jego osobę uwagę hiszpańskich 
służb wywiadowczych. Niespodziewanie został on aresztowany pod zarzutem 
szpiegostwa. Jednak dzięki interwencji poselstwa polskiego po trzech dniach 
został zwolniony, pod warunkiem, że natychmiast opuści teren Hiszpanii. 28 
II 1942 wyjechał więc do Lizbony. Trzy dni później w Lizbonie urodziła się 
jego pierworodna córka Anna Gabriela. W Lizbonie Mikołaj nadal oficjalnie 
był korespondentem PAT-u, w rzeczywistości zaś prowadził pod zwierzch-
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nictwem płk. Jana Kowalewskiego bardzo ważne rokowania z przedstawi-
cielami państw osi � Węgier, Włoch i Rumunii, z antyfaszystami, na temat 
przejścia tych państw na stronę aliantów zachodnich. Akcja ta była nazywana 
�kontynentalną�, a rozmowy były prowadzone głównie nie w Lizbonie lecz 
w Estorialu. Brytyjczycy rozmowy Kowalewskiego i Rostworowskiego zlek-
ceważyli, gdyż liczyli na obalenia Hitlera �od środka� na drodze skutecznego 
zamachu. Rostworowski o przebiegu i rezultatach swej pracy dyplomatycz-
nej z okresu lizbońskiego nigdy potem nie chciał się wypowiadać, jakby zo-
bowiązany przez płk. Kowalewskiego przysięgą do milczenia. W wywiadzie 
udzielonym jeszcze w 2002 Adamowi Grzybowskiemu powiedział tylko: 
Tam [w Portugalii], przez rok, wypełniałem zadania nałożone na mnie przez 
cywilne i wojskowe władze polskiego rządu na uchodźstwie.-Ale jakie to były 
zadania, nie wspomniał. 

Mikołaj Rostworowski, będąc w 1993 w Warszawie, przedstawił jednak 
S. J. Rostworowskiemu dzieje swego życia z tego okresu. Faktycznie pełnił on 
funkcję sekretarza płk. Jana Kowalewskiego. W Lizbonie w tym czasie były 
jeszcze cztery inne osoby, które miały zajmować się wywiadem. Funkcjonowa-
ły jako komórka wydziału opieki, któremu przewodniczył płk Stanisław Kara 
i do którego wchodzili: Orłowski, Sobański i Róża. Kowalewski utrzymywał 
kontakt z Bohomolcem � Rosjaninem, który mu przekazywał różne wiadomo-
ści. Ponadto prowadził rozmowy tajne z Rumunami i Węgrami. Kowalewski 
bezpośrednio rozmawiał z Rumunami, Rostworowski najczęściej z Węgrami, 
którzy najbardziej byli otwarci na sojusz z Anglosasami, gdyż w razie klęski 
Niemiec, bardzo się obawiali podporządkowania Sowietom. Rozmawiano też 
z Niemcami. Do Portugalii przybył Hjalmar Schacht. delegat Himmlera. Ist-
niała już konspiracja przeciw Hitlerowi, był to rok 1942, kiedy cześć wysokiej 
kadry oficerskiej zamierzała usunąć Hitlera. Taką koncepcję brali pod uwagę 
feldmarszałkowie Erwin Rommel i Gerd von Rundstedt. Uważali oni, że na-
leży zawrzeć pokój z aliantami zachodnimi i przerzucić wojska niemieckie na 
front wschodni. Nie zgadzali się jednak na to, by Niemcy przyjęły bezwzględ-
ną kapitulację. Uważali, że armia tego warunku nie przyjmie. 

Kowalewski prowadził także pertraktacje z Włochami. Marszałek Pietro 
Bodoglio przez swych reprezentantów dawał do zrozumienia, że chce od-
sunąć Mussoliniego. Sytuacja była bardzo korzystna, bo we Włoszech nie 
było wojsk niemieckich, tylko w Austrii stała armia feldmarszałka Alberta 
Kesselringa i feldmarszałka Erwina Rommla, razem około siedemnaście dy-
wizji. W rozmowach tych zarysował się plan, by dokonać z Afryki od razu 
desantu na Genuę, Triest i Rzym, i zniszczyć niemieckie samoloty. Było to 
tym łatwiejsze, że Włosi część swoich dywizji mieli na Bałkanach. Kowa-
lewski plan ten przekazał do Londynu. Gen. Sikorski pojechał do Roose-
velta, by plan ten przedstawić. W sprawach dotyczących prowadzenia woj-
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ny w Stanach Zjednoczonych czołową osobistością był generał, natomiast 
w Anglii admirał. Anglicy interesowali się tylko zniszczeniem włoskiej floty, 
natomiast Amerykanie uważali, że desant we Włoszech jest możliwy tylko 
po usunięciu Mussoliniego. Dlatego marszałek Badoglio został zmuszony do 
tego, by wpierw dokonać zamachu na Mussoliniego i stworzyć pro zachod-
ni rząd, który podpisał zawieszenie broni. Po usunięciu Mussoliniego armia 
feldmarszałka Kesselringa, która miała iść na front wschodni, została prze-
rzucona do Włoch. Cały plan omawiany z Kowalewskim się nie udał. Nie 
można było dokonać zrzutu do Kecskemét w środkowych Węgrzech, gdzie 
miał być sztab Aliantów, pod który miało się podporządkować dwadzieścia 
dywizji włoskich znajdujących się na Bałkanach, jakie przeszłoby na stro-
nę Aliantów. Odsuniecie Mussoliniego uczuliło Niemców i spowodowało to, 
że wprowadzili oni swoje wojska na teren Półwyspu Apenińskiego, którego 
przez długi czas nie można było zdobyć.

W Lizbonie, jak już wspomniano, były także inne ośrodki, jak na przy-
kład Komitet Opieki z czterema oficerami pod dowództwem płk. Stanisława 
Kary, w którym działał Kok Orłowski., a także urząd do przerzucania Pola-
ków z Francji i Hiszpanii do Anglii. Placówką tą kierował Jan Starczewski. 
Z Lizbony utrzymywano kontakt z Nowym Jorkiem, z Watykanem, odbiera-
no pocztę z Ameryki Południowej oraz od władz francuskich w Afryce Pół-
nocnej. Starczewski, były urzędnik w MSZ, w poczcie dyplomatycznej do 
Londynu wysyłał pończochy i inne przedmioty dla swej żony. Wywołało to 
krytyczne oceny. Sprawa ta była rozpatrywana przez chargé d�affaires po-
selstwa polskiego Józefa Potockiego, ale Staczewskiego popierał płk Kara, 
natomiast zwalczał poseł RP Karol Dubicz-Penther.

Jeśli chodzi o inne czynniki wywodzące się z Polski, to Żydzi, którzy 
jeszcze przed wojną przybyli do Portugalii, starali się wyjeżdżać do USA, 
bo bali się, że Niemcy zajmą Gibraltar i wprowadzą kontrolę na morzu. Hit-
ler naprawdę chciał zająć Gibraltar. W tej sprawie udał się do Hiszpanii na 
rozmowy z Franco. Franco przyjął bardzo serdecznie Hitlera i twierdził, że 
Gibraltar trzeba zająć, ale jak to zrobić? Jeśli przez Hiszpanię będą przecho-
dziły transporty wojsk niemieckich, to Hiszpanie, tak nielubiący cudzoziem-
ców, będą strzelali do przejeżdżających wojsk i to popsuje tak dobre ostatnio 
stosunki niemiecko-hiszpańskie. Hitler widząc wykrętne wypowiedzi Fran-
co, zrezygnował z zajęcia Gibraltaru. W związku z Gibraltarem przypomina 
się tragiczna śmierć Sikorskiego, której przyczyny wydają się niejasne. Gen. 
Sikorski miał pilota Polaka, który w Gibraltarze zachorował na żołądek. Pre-
mier spieszył się bardzo do Londynu, bo samolot już był opóźniony, wtedy 
przydzielili mu pilota Czecha.

Po niespełna roku misja Rostworowskiego w Lizbonie została zakończo-
na, został odwołany do Londynu. Później także został odwołany z Lizbony 
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płk Kowalewski, którego działania po porozumieniu Anglików z Rosjanami 
stały się niedogodne dla polityki brytyjskiej. Kowalewskiemu Brytyjczycy 
nawet zarzucali to, że prowadził rozmowy z Niemcami. Mikołaj 17 XII 1942 
przybył do Londynu, gdzie został przez szefa sztabu, gen. Tadeusza Klime-
ckiego, awansowany do stopnia porucznika. Była to nagroda za to, że w swo-
im czasie przekazał do Londynu informację o tym w jakim kierunku płynie 
niemiecki okręt liniowy �Bismarck�, który dzięki temu został storpedowany 
przez flotę brytyjską. Mikołaj w Londynie spotkał się z Ive Mallet, dyplomatą 
brytyjskim, żonatym z Muzelką, córką Leonii Wierusz-Kowalskiej. Mallet 
oświadczył Rostworowskiemu, że polityka Rządu Londyńskiego jest błędna. 
Rząd ten powinien przenieść się do Moskwy, bo Rosja będzie miała decydu-
jący wpływ na sprawy polskie, a Amerykanie nie będą do jej postanowień 
wtrąć. Rozmowa ta była ważnym sygnałem dla Mikołaja i miała w jakimś 
stopniu wpływ na jego dalsze postępowanie. 

W Londynie Rostworowskiemu złożono propozycję, by został redaktorem 
komunikatów w Radiostacji �Świt�. Nadawała ona wiadomości z Londynu do 
kraju, natomiast podawała się jako radiostacja krajowa.. Dzięki błędom gonio-
metrycznym Niemcy nie odkryli jej punktu nadawczego. Propozycję zaangażo-
wania w �Świcie� Rostworowskiemu złożył w imieniu premiera Mikołajczyka 
Jan Librach.. Mikołaj nadawał się na to stanowisko, gdyż od dawna był kore-
spondentem PAT-u, a ponadto nie był członkiem żadnej partii. Warunkiem było 
to, żeby mieszkał w willi, której nie wolno mu było opuszczać. Jego żona, która 
na razie pozostała jeszcze w Lizbonie, miała być sprowadzona do Anglii. 

W Londynie w tym czasie przebywał Jaś. brat Mikołaja, z którym spotkał 
się on w mieszkaniu ppor. lotnictwa Anatola Piotrowskiego, kolegi ze Szkoły 
Lubelskiej. Były to dni świąt Bożego Narodzenia. Bracia nie zaopatrzyli się 
w żywność, a prowadzili bardzo długa rozmowę i podczas świąt głodowali. 
Ale napięcie wymiany zdań było tak wielkie, że nie odczuwali głodu. Mikołaj 
w zasadzie odradzał bratu tego, by został skoczkiem do kraju. Ale perswa-
zje nie odniosły skutku, bo Jaś chciał zginąć w Polsce. Jan Rostworowski 
z kolei odradzał Mikołajowi przyjęcia stanowiska w Radiostacji �Świt�, a ra-
dził mu, aby udał się w misji dyplomatycznej do Buenos Aires, gdzie będzie 
miał wpływ na kształtowanie w Ameryce Południowej propagandy bardziej 
przychylnej Polskiemu Rządowi w Londynie. Natomiast pracując w �Świ-
cie� będzie musiał do kraju wysyłać głupie komunikaty, na treść których nie 
będzie miał wpływu. Spotkanie obu braci zakończyło się tym, że Jaś zostanie 
skoczkiem do kraju, a Mikołaj uda się Ameryki Południowej, gdzie może 
założy nową linie rodziny Rostworowskich. Mikołaj zgłosił się do premiera 
Mikołajczyka i zameldował mu, że nie może przyjąć stanowiska w �Świcie�. 
Wyjaśniał, że jest niestety przeświadczony, że Rząd Polski będzie musiał za-
akceptować utratę Wilna i Lwowa, a w propagandzie radiowej skierowanej 
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do Polski nic się nie czyni, aby do tego przygotować opinię w kraju. Ponadto 
jest on wierzącym katolikiem i nie mógłby zaakceptować ataków na papieża 
Piusa XII. Mikołajczyk bardzo się zdenerwował i wyrzucił go za drzwi, a na 
stanowisko w �Świcie� mianował Jana Libracha. Temuż jednak nominacja ta 
dała się bardzo we znaki. Anglicy przetrzymywali go w owej willi w formie 
internowania do 1951, gdyż uważali, że za dużo wiedział o wydarzeniach 
z czasu wojny i wykrętnej polityce brytyjskiej z tych lat. W sprawie Rostwo-
rowskiego minister informacji Stanisław Stroński zadzwonił do Mikołajczyka 
i otrzymał ostrą burę przez telefon. Jednak bronił stanowiska zajętego przez 
swego podwładnego, powołując się na przestrzeganie zasad demokracji. 

Jak wspominano, Rostworowski jednocześnie otrzymał propozycję pełnie-
nia misji dyplomatycznej w Buenos Aires, którą przyjął. W związku z tym wró-
cił do Lizbony i 22 I 1943 w niedzielę wyleciał samolotem do Makao, w po-
dróż, którą odbywał już wspólnie z żoną i córką Anitą. W Makao zatrzymał się 
w konsulacie portugalskim. Stamtąd wyleciał samolotem do miasta Pernam-
buco w Brazylii, gdzie była baza amerykańska. W mieście tym Rostworowscy 
znaleźli zakwaterowanie w szpitaliku, gdzie mieszkały też rodziny amerykań-
skie. Stamtąd Mikołaj wyleciał samolotem do miasta Dolidia. Było to typowe 
portugalskie miasto kolonialne. Odbywał się tam karnawał, celebrowany przez 
miejscową czarną ludność. Panował wrzask niebywały, uniemożliwiający 
spoczynek nocny. Mikołaj interweniował, że jest kurierem dyplomatycznym 
i musi mieć zapewniony dalszy przejazd. W rezultacie umożliwiono mu odlot 
do Rio de Janeiro, lecz jego żona i córka pozostały w Dolidia. W Rio de Janeiro 
było poselstwo polskie i poseł Tadeusz Skowroński interweniował w sprawie 
zapewnienia przylotu Maryjki Rostworowskiej z córką. Gdy już cała trójka po-
dróżujących znalazła się w Rio, przyszedł czas iż mogli odlecieć do Buenos 
Aires, do celu swej podróży, gdzie znajdowało się poselstwo polskie. 

Rostworowski na mocy pisma z dnia 14 I 1943, podpisanego przez mini-
stra spraw zagranicznych Edwarda Raczyńskiego, został mianowany attaché 
prasowym przy Poselstwie RP w Buenos Aires. Z punktu widzenia formalne-
go wraz z tą nominacją kończyła się jego funkcja korespondenta PAT, którą 
sprawował w latach 1935�1942. Ale nadal pozostawał w obszarze funkcji 
prasowo-propagandowych. Miał organizować polską propagandę nie tylko 
w Argentynie, lecz również w Urugwaju, Paragwaju i Boliwii. Pełniąc to 
nowe stanowisko, przystąpił do zwołania konferencji prasowej. W Buenos 
Aires był jakiś peruwiański cyklista, który piastował stanowisko prezydenta 
Instytutu Polsko-Argentyńskiego, lecz sprawy polskie nic go nie obchodziły. 
Również prasa argentyńska sprawami polskimi w ogóle się nie interesowała. 
Istniały dwa duże dzienniki: �La Nación� i �Prensa�. Ten pierwszy należał 
do rodziny Mitra. Dziadek właściciela był prezydentem Argentyny. W jednej 
ze swoich publicznych wypowiedzi miał się opowiedzieć za niepodległością 
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Polski. Rostworowski zainicjował uroczystość, która polegała na tym, że Po-
lonia złożyła hołd przed pomnikiem Mitry, by wyrazić mu uznanie za stosu-
nek do Polski. To zwróciło uwagę wydawców �La Nación� i pismo zaczęło 
zamieszczać informacje o Polsce.

Z kolei córka właścicieli pisma �Prensa� wyszła za Włocha z rodziny 
Sangro. Mikołaj przez panią Sangro uzyskał kontakt z redakcją. W prasie 
argentyńskiej dzięki tym kontaktom zaczęły się ukazywać, zgodnie z polece-
niami Strońskiego, artykuły o Katyniu. Wiadomości takie zamieszało także 
pismo profaszystowskie �Pantero�. W Buenos Aires przebywał jednak atta-
ché prasowy brytyjski, pan Robertson, który zaprosił Rostworowskiego na 
rozmowę do hotelu i wyjaśnił mu, że Anglicy postarali się o dobry papier 
kanadyjski dla dzienników argentyńskich, ale nie chcą, aby one zamieszczały 
artykuły o Katyniu, bo to godzi w jedność atlantycką. Tak więc, jeśli na-
dal takie artykuły będą się ukazywały, to nastąpią trudności z papierem. Ro-
stworowski odparł, że musi takie tematy lansować, bo jest funkcjonariuszem 
Rządu Londyńskiego. W rezultacie, nie mogąc liczyć na poparcie prasy ar-
gentyńskiej, namówił poselstwo polskie do wydania broszury o Katyniu. Akt 
ten popsuł stosunki z ambasadą angielską i amerykańską. Potem wybuchło 
Powstanie Warszawskie, o którym również informowanie było źle widziane. 
Rostworowski wydał więc w nakładzie pięciu tysięcy egzemplarzy broszurę 
pt. Warszawa w ogniu. 

Działania te zostały korzystnie ocenione przez zwierzchników w Lon-
dynie i min. Stanisław Kot postanowił przenieść Rostworowskiego na stano-
wisko sekretarza poselstwa w Santiago de Chile, choć może podtekstem tej 
decyzji była chęć powstrzymania działań zbyt aktywnego współpracownika 
na forum argentyńskim.

Tymczasem w październiku 1943 Mikołajowi narodził się tak bardzo 
oczekiwany syn, który miał być założycielem linii Rostworowskich w Ame-
ryce Południowej. Otrzymał zgodnie z życzeniem swego stryja Jasia imię Mi-
kołaj. W Muzeum Sikorskiego w Londynie zachował się telegram wysłany 
12 X 1943 przez jego ojca w języku francuskim do pracującego w polskiej 
dyplomacji kuzyna Tadeusza Wierusz-Kowalskiego, którego treść była nastę-
pująca: Nasz syn chory leukomia stan prawie beznadziejny. Proszę pilnie jeśli 
możliwe powiadomić Marię Callenelle. Telegram ten jest znakiem podwój-
nego dramatu. Z jednej strony zapowiada śmierć małego Mikołaja. Z drugiej 
jest ostrzeżeniem przed tym, aby więzionego na Pawiaku w Warszawie ci-
chociemnego Jasia Rostworowskiego już nie informować o spełnieniu jego 
oczekiwania � o narodzeniu się syna, protoplasty rodu w Argentynie. Ale 
o treści tego telegramu musiała być jeszcze za pośrednictwem Marie Claire 
Rostworowskiej, zakonnicy w Callenelle (Belgia), poinformowana druga sio-
stra Mikołaja, Anna, przebywająca w Warszawie. Długość tej drogi zapewne 
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sprawiła, że więziony na Pawiaku Jan Rostworowski jakimś grypsem został 
powiadomiony o narodzinach bratanka w Argentynie, lecz o jego śmierci ni-
gdy się już nie dowiedział.

W lipcu 1944 minister informacji i dokumentacji Stanisław Kot wysyłał 
do szefa polskiej placówki dyplomatycznej w Buenos Aires telegram szyfro-
wy, w którym pisał: Wobec obecnej sytuacji Argentyny mam zamiar zreorga-
nizować służbę informacyjną w Ameryce Południowej, rozdzielając częściowo 
placówkę w Buenos między Urugwaj i Chile. Zamierzam przenieść Rostwo-
rowskiego do Poselstwa w Chile na stanowisko attachế prasowego. Sprawy 
informacyjne w Buenos przejąłby Mechlewicz, na co MSZ zgadza się. Proszę 
Pana Ministra telegrafować odpowiedź. Zatem jest rzeczą prawdopodobną, 
że Mikołaj utracił poparcie znanego intryganta prof. Kota, który postanowił 
przenieść go do Santiago de Chile. Sam tak wspominał o tych wydarzeniach: 
Nie zamierzałem opuszczać Buenos Aires i przychylny mi poseł polski wysłał 
telegram do Londynu, że prosi o trzy tygodnie zwłoki, gdyż żona Rostworow-
skiego jest w ciąży. Na to Kot odtelegrafował, że żony pozostające w kraju nie 
mają swoich mężów, którzy służą w wojsku na emigracji i że Rostworowski 
musi zaraz jechać do Santiago. � Tak więc kolejne pismo min. Kota z 14 XI 
1944 zawierało już decyzję: Z dniem 1 stycznia 1945 przydzielam Mikoła-
ja Rostworowskiego do Poselstwa RP w Chile. Zarazem minister informacji 
Stroński pismem z 16 XI 1944 wystąpił do ministra spraw zagranicznych 
z prośbą o zgodę na to, by Mikołaj Rostworowski w związku z przeniesieniem 
do Poselstwa w Chile mógł używać przysługujący mu dotychczas tytuł attaché 
prasowego. Od roku 1943 w Londynie w rządzie Stanisława Mikołajczyka 
ministrem spraw zagranicznych był Adam Tarnowski. To on z datą 30 XI 1944 
wysyłał do Mikołaja Rostworowskiego pismo, w którym pisał: Przydzielam 
Pana z dniem 1 stycznia 1945 r. do Poselstwa RP w Santiago de Chile. Dla Mi-
kołaja skończył się okres życia w Argentynie i rozpoczął się nowy, chilijski.

W Santiago posłem był Władysław Mazurkiewicz, który podległą sobie 
placówkę prowadził szalenie skromnie. Był jedynym posłem, który nie miał 
samochodu. Gdy zbierał się cały korpus dyplomatyczny, on musiał zasiadać 
pomiędzy posłem niemieckim i japońskim. Mimo, że trochę śmiesznie mówił 
po hiszpańsku, był bardzo popularny w środowisku chilijskim. Gdy pokazy-
wał się w urzędowym uniformie reprezentanta dyplomatycznego, Chilijczycy 
wołali: Vivat Polonia. W 1945 alianci odmówili uznania Rządowi Londyń-
skiemu, natomiast Chile nadal ten rząd uznawało. Niemniej Mazurkiewicz 
zrezygnował, bo chciał ustąpić z pełnienia swej misji i wyjechać z Chile. 
Wtedy Mikołaj Rostworowski został chargé d�affaires. Mazurkiewicz był dy-
plomatą ogromnie dokładnym, przestrzegał wszystkich okólników wydanych 
jeszcze przez premiera Paderewskiego. Tak, że rozstanie się z nim wymagało 
wielu formalności. W końcu jednak Mazurkiewicz opuścił Santiago i Ro-
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stworowski został sam. Musiał załatwiać wiele spraw. Przykładowo, w ja-
kiejś parafii polskiej parafianie chcieli usunąć księdza i nie zezwalali mu na 
odprawianie mszy św. Rostworowski jeździł, uspokajał i księdza przywrócił. 
Fundusze z Londynu przychodziły coraz skromniejsze. W poselstwie zatrud-
niona była sekretarka, która była zaręczona z Chilijczykiem, ale do ślubu 
nie dochodziło. Rostworowski odwołał się do poczucia honoru Chilijczyka 
i doprowadził do tego, że ten zawarł z Polką oficjalny ślub.

Tymczasem do Santiago przybył ambasador sowiecki, bratanek marszałka 
Gieorgij Żukowa. Był radośnie witany przez komunistów chilijskich. W San-
tiago akredytowane były nadal poselstwa estońskie, łotewskie i litewskie. 
Ambasador Żukow od razu zgłosił protest przeciwko temu, że �białogwardzi-
ści� mają tu jeszcze swoje poselstwa. Chilijski minister spraw zagranicznych 
zaczął likwidację od poselstwa Estonii. Estończyk wyjechał, Łotysz zrezyg-
nował ze swej misji, uzyskując prawo pobytu w Chile, Litwin miał piękny 
sad brzoskwiniowy i też mu zależało na uzyskaniu prawa pobytu. Z kolei 
przyszła kreska na Polskę. Rok 1945 zbliżał się do swego końca. Polska była 
tu poważana przez pamięć o zasługach Ignacego Domeyki. Rostworowski 
został zaproszony przez ministra spraw zagranicznych na obiad. Przy czarnej 
kawie zaczęła się rozmowa na temat stosunków dyplomatycznych. Minister 
był zakłopotany i trudno mu przychodziło zaproponowanie zerwania stosun-
ków dyplomatycznych. Wówczas Rostworowski zaproponował, że ponieważ 
on i tak ze względów zdrowotnych musi opuścić Chile, a nie ma następcy, 
wobec tego, czy nie można by przyjąć formuły zawieszenia stosunków dy-
plomatycznych na czas nieokreślony. Minister to podchwycił i prosił Rostwo-
rowskiego, aby przygotował notę o swoim wyjeździe, w następstwie czego 
stosunki dyplomatyczne zostaną zawieszone. Noty takie od razu jeszcze tego 
dnia zostały zredagowane. Rozwiązanie to potem okazało się korzystne dla 
PRL. Gdy do Santiago przybył z Polski dyplomata reprezentujący Warszawę, 
zorientował się, że stosunki z Chile są tylko zawieszone i po prostu bez trudu 
nastąpiło ich przywrócenie.

Mikołaj Rostworowski wyjechał do Buenos Aires. Miał początkowo pro-
pozycję nabycia fermy za małe pieniądze w Patagonii w Argentynie. Ale propo-
zycji tej nie przyjął. Od stycznia 1946 objął posadę w Limie w Peru. Piastował 
dość podrzędne stanowisko administracyjne w Towarzystwie Kopalni Węgla. 
Po paru latach ciężkiej pracy objął stanowisko dyrektora, a w 1957 podjął do-
datkowo pracę w Międzynarodowym Towarzystwie Akcyjnym Przemysłowym, 
produkującym materiały wybuchowe do kopalni węgla i budownictwa lądowe-
go. Po pięciu latach został dyrektorem tej firmy. Zbudował dla niej nowoczesną 
fabrykę elektrod. W 1979, mając 65 lat, przestał pracować etatowo, ale przy-
jeżdżał do Europy w sprawach europejskich akcjonariuszy Towarzystwa Bra-
zylijskiego, zamieszkałych we Francji, Belgii, Niemczech, Szwajcarii. Jeździł 
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też do Kanady, gdzie 
mieszkała jego córka 
Maryś i syn Jan. Do 
dzieci mawiał: Fortuny 
wam nie dam, ale na-
uczę was pracy i każde-
mu zapewnię porządne 
wykształcenie uniwersy-
teckie i dyplomy.-

W 1982 przeszedł 
na emeryturę, ale nadal 
uczestniczył w pracach 
rad nadzorczych swych 
dwóch przedsiębiorstw, 
a także wchodził w skład 
rad nadzorczych dwóch 
innych spółek akcyjnych o kapitale prywatnym. Stanowiska te cenił sobie bar-
dzo, bo w Peru była dewaluacja i zarobki traciły na wartości, a on chciał poma-
gać finansowo swoim czterem córkom zamieszkałym w Limie i trzynastu wnu-
kom. Mimo dużych wydatków, przekazał pewną kwotę Adzie Wysockiej, żonie 
swego siostrzeńca, która z Paryża wysyłała bardzo bogate paczki dla członków 
rodziny Rostworowskich w Polsce. 

W Peru zajmował stanowisko obiektywne, współdziałając niekiedy z re-
alizacją polskich interesów. Peru długi czas nie utrzymywało stosunków dy-
plomatycznych z Polską. Dzięki inicjatywie Rostworowskiego odbyło się 
spotkanie prezydenta 
Peru, z którym miał 
jak najlepsze stosun-
ki osobiste, z wysokim 
przedstawicielem władz 
polskich z Warszawy. 
Spotkanie to odbyło się 
na terenie statku pol-
skiego, jaki dopłynął do 
portu peruwiańskiego, 
a zatem jakby na tery-
torium państwa polskie-
go, i przyczyniło się do 
nawiązania relacji dy-
plomatycznych pomię-
dzy Warszawą i Limą. 

Córki Mikołaja Rostworowskiego: 
Zosia, Anita, Gabriela, Maryś

Mikołaj Rostworowski ze swymi siostrami Maryjką i Anną, 
Toruń, lipiec 1974
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Mikołaj Rostworowski często przyjeżdżał do Polski. Z reguły udawał się 
wówczas do Kębła, gdzie mieszkał w tamtejszym pałacyku, serdecznie podej-
mowany przez kierownictwo istniejącego tam Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego niepełnosprawnej młodzieży. Samochodem pożyczonym od S. J. Ro-
stworowskiego objeżdżał okolice, często udając się do Puław, gdzie podczas 
spacerów po parku pałacowym rozpoznawał drzewa znane sobie z młodości. 
Jego przywiązanie do stron rodzinnych było wprost ujmujące. W porozumieniu 
z proboszczem wąwolnickim przeznaczał sumy na remont grobu rodziców na 
tamtejszym cmentarzu. Ukochaną jego bratanicą była Nini Dembińska, której 
stworzył warunki materialne dla wychowania jej czworga dzieci po śmierci 
męża Władka Dembińskiego. 

Podczas pobytu w Polsce w roku 1981 nie entuzjazmował się strajkami 
i manifestacjami organizowanymi przez �Solidarność�, uznając, że mogą 
one bardzo obniżyć stan gospodarczy kraju. Często natomiast odbywał spot-
kania z ludźmi oficjalnie zajmującymi się polityką, z Edmundem Osmań-
czykiem, Kazimierzem Morawskim, Edmundem Moszyńskim, Zbigniewem 
Gertychem i innymi. Prof. Zbigniewowi Gertychowi, będącemu wicepre-
mierem rządu polskiego w Warszawie, zorganizował bardzo miłe przyję-
cie w Limie. W ogóle wszyscy dziennikarze, przemysłowcy i handlowcy 
jeżdżący do Peru znajdowali u niego gościnę. Przykładowo Stefan Demby, 
dawny kolega z Rydzyny, przez pół roku zajmujący się sprawą polskich po-

Mikołaj Rostworowski w Limie w czerwcu 1997 r. po śmierci żony, w otoczeniu swoich 
dzieci: od lewej Maryś, Zosia, Anita, Monika (stoi), Klara i Jaś (Juan).
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łowów u wybrzeży peruwiańskich, był jego stałym gościem i uczestnikiem 
rozgrywek brydżowych. Do Mikołaja dotarła też Jolanta Klimowicz i wspo-
minała go w swoim artykule zamieszczonym w �Przekroju� jako uroczego 
gawędziarza i poliglotę biegle znającego język polski, hiszpański, niemie-
cki, francuski i angielski. W Limie odwiedzili go też stryjeczni bracia o. 
Piotr i Henryk Rostworowscy. 

Mikołaj Rostworowski miał własną ocenę stosunków panujących w Pol-
sce. Rozumiał to, że mogą występować różnorakie trudności polityczne, 
ustrojowe i gospodarcze, gdyż porównywał stosunki panujące w Polsce 
i w Peru. W Peru w połowie lat osiemdziesiątych wystąpił kryzys gospodar-
czy, zadłużenie państwa było ogromne, szerzyła się bieda ludności, stająca 
się pożywką dla terroryzmu. W 1985 zastanawiał się nawet nad tym, czy nie 
będzie musiał swoje córki przewieźć do Kanady, gdyż w Limie zbyt częste 
były porwania kobiet i dzieci z żądaniem ogromnego okupu. W tymże też 
roku rząd peruwiański wydał dekret ograniczający liczbę osób stanowiących 
skład rad nadzorczych oraz wprowadził wysokie opodatkowanie honorariów 
pobieranych przez członków rad. Umniejszyło to bardzo dochody Mikołaja. 
W liście wysłanym z Limy pisał: Nie wiem, czy uda mi się w lecie do kra-
ju dojechać. Byłoby to wielkie zmartwienie, bo zawsze za Polską, krewny-
mi i przyjaciółmi tęsknię. Ale 24 VI 1983 odbywało się jeszcze w Zurychu 
spotkanie europejskich akcjonariuszy jego firmy, przybył więc do Europy. 
Głównym jego zmartwieniem było to, że 25 czerwca w Warszawie miał się 
odbyć ślub córki ukochanej siostrzenicy Nini, Joanny Dembińskiej z Miko-
łajem Radziwiłłem. Mikołaj obawiał się, że na uroczystość tę nie zdąży ale 
tak się nie stało. Po powrocie do Peru był informowany o zamiarze sprzedaży 
pałacyku w Kęble prywatnej osobie i być może interweniował, by pałacyk 
nadal pełnił dotychczasową rolę i pozostał ośrodkiem wychowawczym im. 
św. Franciszka z Asyżu dla ułomnej psychicznie młodzieży. 

Zawsze interesował się całokształtem stosunków w Polsce. Jeszcze w li-
ście ze stycznia 1983 pisał: Myślę, że sytuacja w Polsce może w roku 83 ulec 
powolnej poprawie, naturalnie pod warunkiem, że ludzie będą pracować rze-
telnie i przestaną lecieć jak muchy na lep jakiejkolwiek propagandy zagra-
nicznej. Z radością notujemy tu rozważne stanowisko Prymasa, którego aby 
jedni i drudzy więcej się radzili. Wydaje mi się ciekawa wasza ustawa z 3-6 
lipca 82 o ułatwieniach dla inwestycji w Polsce dewiz zagranicznych w ma-
łym przemyśle (...). Uważam, że jest to okazja, żeby Polonia zagraniczna coś 
dla kraju pożytecznego mogła zrobić. A przy tym bez straty inwestycji zagra-
nicznych można będzie łatwiej potrzebującym pomocą czy poradą w kraju 
dopomóc. Poważnie rozpatruję możliwość takiej inwestycji w kraju na ra-
zie w skromnym zakresie. Zamiary te najlepiej świadczyły o tym, że sercem 
i ofiarnością był związany z krajem. 
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Jednakże w ostatnich latach życia Mikołaj już nie podróżował. Pozosta-
wał w Limie, gdzie był niekoronowanym przywódcą tamtejszej Polonii. Za-
wsze umiał utrzymywać przyjazne stosunki z kolejnymi prezydentami peru-
wiańskimi. Gdy do Peru przybył prezydent Aleksander Kwaśniewski, podczas 
oficjalnego przyjęcia Mikołaj Rostworowski zasiadał pomiędzy prezydentem 
peruwiańskim i polskim. Był człowiekiem, którego wszyscy darzyli szacun-
kiem, ale także nieskrywaną sympatią. Był kawalerem Zakonu Rycerskiego 
św. Łazarza w Jerozolimie. Wywierał pewien wpływ na środowiska polo-
nijne z północnych krajów kontynentu Ameryki Łacińskiej. W późniejszych 
latach zaczęło mu szwankować zdrowie. Nie mając zaufania do medyków 
peruwiańskich, na leczenie jeździł zawsze do Kanady. Długie lata walczył, 
nie zawsze skutecznie, z nałogiem palacza papierosów. Dobry tytoń i kijek 
trzymany w ręku, którym wywijał podczas rozmowy, były symbolami jego 
nadzwyczaj sympatycznej, pogodnej osobowości. Zmarł w Limie, w po-
deszłym wieku dziewięćdziesięciu lat, 16 V 2004. W tymże roku, podczas 
zjazdu Rostworowskich w Kęble, w wąwolnickiej Bazylice mniejszej, u stóp 
Pani Kębelskiej, której kult przez całe życie zachował, została odprawiona za 
spokój jego duszy Msza św. Był tego typu człowiekiem, który u wszystkich, 
którzy go znali, pozostawił dobre, żeby nie powiedzieć, wypełnione uczu-
ciem miłości, wspomnienie.
ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie � karta stu-
denta Mikołaja Rostworowskiego; Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego w Londynie: 
A.11.474/2/617 � karta personalna Mikołaja Rostworowskiego, pismo ministra E. Raczyń-
skiego do Mikołaja Rostworowskiego, Londyn 16 I 1943, telegram Nicolas Rostworow-
skiego do Tadeusza Wierusz-Kowalskiego, Buenos Aires, 12 X 1943, telegram szyfrowy 
Ministra Informacji do Polmission Buenos Aires, lipiec 1944, pismo Ministra S.. Kota do 
Polmission Buenos Aires, Londyn, 14 XI 1944, pismo Ministra S. Kota do Ministra Spraw 
Zagranicznych, Londyn, 16 XI 1944, pismo min. A. Tarnowskiego do Mikołaja Rostworow-
skiego, Londyn, 30 XI 1944; Teresa z Fudakowskich Rostworowska, �Za szlakiem mego 
życia. Pamiętniki�, mps, s. 200; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: LISTY:, Anny 
Rostworowskiej do Marie Claire Rostworowskiej, Warszawa, 6 II 1941, do S. M. Rostwo-
rowskiego, Poznań, 20 I 1946, Stanisława Kostki Rostworowskiego do Anny Brezy, Kra-
ków, 12 XII, Adelajdy Wysockiej do S. J. Rostworowskiego, Paryż, 13 V 1982, Marie Claire 
Rostworowskiej do S. J. Rostworowskiego, Callenelle, 31 VIII 1979, do Ludwika Rostwo-
rowskiego, Callenelle, 25 VIII 1982, do Stanisławostwa Rostworowskich, Callenelle, 6 XII 
1982, Mikołaja Rostworowskiego do S. J. Rostworowskiego, Lima, 12 I 1983, Lima, 26 V 
1983, Lima, 18 XI 1984, Ludwika Rostworowskiego do Jana Glińskiego, Wrocław, 31 XII 
1992; Mikołaja Rostworowskiego do Radost Pridham, Lima, 27 X 1998.
PUBLIKACJE: Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego (�Szkoła Lubelska�) 
w XXX-lecie, Lublin 1930, s. 162, 369; J. Klimowicz, Polacy w Peru, �Przekrój� z 30 V 
1965, nr 1051, s. 6; Poszukiwania. Studia o dawnej Polsce, praca zbiorowa pod red. K. 
Orłowskiego, Buenos Aires � New York 1968, s. 87; S. Radomyski, Zarys historii Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926�1939, Pruszków 1993, s. 9, 67, 110; 
A. Grzybowski, Gdy Lizbona była polską metropolią, �Monitor� 2002, nr 12, s. 4�5; J. S. 
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Ciechanowski, Działalność wywiadu polskiego w Portugalii i Hiszpanii w czasie II wojny 
światowej, [w:] Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo Aliantów w II wojnie światowej, 
pod red. Z. J. Kapera, Kraków 2004, s. 99, 103, 105; J. B. Gliński, Gimnazjum i Liceum im. 
Sułkowskich w Rydzynie 1928�1939, wychowawcy i wychowankowie, Warszawa 2005, s. 
219�220; M.J. Minakowski, Elita wileńska, Kraków 2011, s. 697. 

MARIA Blanka Elżbieta Józefa Anna z hr. DUNIN-BORKOWSKICH ROSTWO-
ROWSKA (Maryjka) h. Łabądź, ur. 1 V 1920 we Lwowie, córka Piotra wo-
jewody poznańskiego i lwowskiego, i Marii z hr. Gołuchowskich h. Leliwa, 
żona Mikołaja 

Mieszkała we Lwowie i tam się kształciła. Przed wybuchem wojny zrobi-
ła kurs PCK. W pierwszych dniach zawieruchy wojennej jako siostra Czerwo-
nego Krzyża pomagała rannym i chorym we Lwowie. Po wkroczeniu Rosjan 
udała się do swego stryja do Zaleszczyk i wraz z nim, który miał dobre stosun-
ki z przygranicznymi przemytnikami, oraz z bratem, przeszła granicę, prze-
dostała się na teren Rumunii. Znalazła zatrudnienie w Polskiej Ambasadzie 
w Bukareszcie. Drogą dyplomatyczną wysłała list do zaprzyjaźnionego z jej 
ojcem generała i premiera Sikorskiego. Uzyskała protekcję generała i przez 
Jugosławię i neutralne jeszcze Włochy dotarła do Francji. W Paryżu została 
sekretarką szefa PAT-u mjr. Zdzisława Żurawskiego. Pełniąc to stanowisko 
poznała Mikołaja Rostworowskiego. Zwrócił on na nią uwagę, mówiąc, że 
ładnie kiwa nóżkami. Maryjka uznała go wówczas za bawidamka i zamie-
rzała go unikać. Mikołaj jednakże postarał się o to, by dobrze zaprezentować 
się wobec młodziutkiej, sympatycznej sekretarki swego szefa. Zaczął wspo-
minać o tym, że ma siostrę, również Maryjkę, która jest zakonnicą w Belgii. 
Informacja o koneksjach zakonnych na Maryjce Dunin-Borkowskiej zrobiła 
dobre wrażenie, tak że zaczęła 
akceptować towarzystwo młode-
go Rostworowskiego. 

Znajomość z Mikołajem oka-
zała się dla niej wielce zbawienna, 
gdy wypadło jej przed Niemcami 
uciekać z Francji. To właśnie Mi-
kołaj wepchnął ją do przepełnione-
go pociągu, jaki, jeden z ostatnich, 
odjeżdżał z Paryża do Madrytu. 
Maryjka znalazła się w Madrycie, 
do którego wkrótce przybył także 
Mikołaj Rostworowski. Ów, moż-
na by rzec szczęśliwy zbieg oko-
liczności, okazał przemożną siłę, 

Mikołaj Rostworowski ze swą żoną Marią 
z Dunin-Borkowskich (1920-1997), Schiltach 
koło Schrambergu (Czarny Las), 19 VII 1968 
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przed którą nie było już ratunku. Z końcem stycznia 1941 doszło do zaręczyn 
Maryjki z Mikołajem, niewiele później, bo 15 II 1941 w Madrycie młodzi się 
pobrali. Wiadomości o ich ślubie doszły do kraju. W krajowej korespondencji 
rodzinnej Maryjka była wspominana, że ma dwadzieścia jeden lat, jest zgrabna, 
żywo inteligentna, szatynka o piwnych oczach. 

Już w Hiszpanii młoda mężatka znalazła się w poważnym stanie. Tym-
czasem jej małżonek, mający odtąd dobrą pozycję attaché prasowego przy 
Ambasadzie Polskiej w Madrycie, niespodziewanie został przez służby wy-
wiadowcze hiszpańskie posądzony o szpiegostwo i zaaresztowany. Jego sta-
tus dyplomatyczny sprawił, że w areszcie przebywał tylko trzy dni, ale został 
zmuszony do opuszczenia Hiszpanii. Maryjka 27 II 1942 opuszczała Madryt, 
między innymi i po to, by 3 marca urodzić w Lizbonie swe pierworodne dzie-
cko, Annę Gabrielę, zwaną potem Anitą. Perspektywa poszukiwania schro-
nienia w nieznanym kraju i to nie tylko schronienia, ale i kliniki położniczej, 
nie mogła być przyjemna. Od młodej matki wymagała wiele hartu ducha. 

Rostworowscy w Portugalii znaleźli dobre warunki egzystencji. Miesz-
kali w reprezentatywnej miejscowości portugalskiej, w Estorialu, nieopodal 
Lizbony. Jednakże tam w październiku 1942 zmarł maleńki synek Maryjki, 
przedwcześnie urodzony Mikołaj. Może też dlatego bez żalu opuszczała ona 
piękną Portugalię, gdy jej mąż z końcem 1942 został odwołany do Londynu. 
Z początkiem następnego roku zaczęły się bardzo uciążliwe podróże przez 

Brazylię do Buenos Aires, które dały 
początek niespełna rocznemu poby-
towi w Argentynie. Gdy z począt-
kiem 1945 Mikołaj był służbowo 
przenoszony do Santiago de Chile, 
Maryjka ostro postawiła swoje żąda-
nie, że będzie oficjalnie zatrudnioną 
sekretarką swego męża. Wymagało 
to zgody na najwyższym szczeblu 
ministerialnym. Zwierzchnik Miko-
łaja, minister informacji, 17 XI 1944 
wystąpił o zgodę do ministra spraw 
zagranicznych. W rezultacie tego 
do Poselstwa Polskiego w Buenos 
Aires przyszedł telegram szyfrowy 
z MSZ-u, w którym było powie-
dziane:Zgadzam się na zatrudnienie 
pani R. jako sekretarki męża. Po-
bory będą ustalone przez Posła RP 
w Chile w porozumieniu ze mną. Tak 

Maria Rostworowska ze swą córką Maryś 
(*1948)

Rostworowski-Monografia tom2.ind798   798Rostworowski-Monografia tom2.ind798   798 2013-03-20   15:07:212013-03-20   15:07:21



~ 799~

więc Maryjka od 1 I 1945 obejmowała posadę sekretarki attachế prasowego 
przy Poselstwie RP w Santiago de Chile.

Zbyt aktywna na tym stanowisku nie była, gdyż już 22 II 1945 urodzi-
ła swego syna Jana Adalberta. Niemniej jej pobory, które pewno były dość 
symboliczne, wspierały budżet rozrastającej się rodziny Rostworowskich na 
obczyźnie. Gdy stosunki dyplomatyczne pomiędzy Rzeczypospolitą Polską 
a Chile zostały zwieszone, w 1946 udała się z dwojgiem dzieci do Limy. Tam 
wkrótce przyjechała jej matka oraz rodzina Dunin-Borkowskich, którą się 
serdecznie zajęła. Rodziły się kolejne dzieci. W późniejszym wieku zajęła 
się robieniem swetrów na warsztatach tkackich. Sterana wydarzeniami wojny 
i licznymi podróżami zmarła 19 VI 1997 w Limie i tam została pochowana.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego w Londynie: A.11.474/2/617 �tele-
gram szyfrowy MSZ-u do Polmission w Chile i Buenos Aires, Londyn 17 XI 1944; ARCHI-
WUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: listy: S.M. Rostworowskiego do matki, Józefów, 
15 II 1941, Anny Rostworowskiej do Marie Claire Rostworowskiej, Warszawa, 6 II 1941, do 
S. M. Rostworowskiego, Poznań, 20 I 1946, Ludwika Rostworowskiego do Jana Glińskiego, 
Wrocław, 31 XII 1992.
PUBLIKACJE: Poszukiwania. Studia o dawnej Polsce. Praca zbiorowa pod red. K. Orłowskie-
go, Buenos Aires�New York 1968, s. 35; A. Grzybowski, Gdy Lizbona była polską metro-
polią, �Monitor� 2002, nr 12, s. 4�5; J. J. B. Gliński, Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich 
w Rydzynie 1928�1939, wychowawcy i wychowankowie, Warszawa 2005, s. 220.

POKOLENIE XVII
Dzieci MIKOŁAJA i MARII z Dunin Borkowskich

ANNA Gabriela (ANITA), ur. 3 III 1942 w Lizbonie

Przeżywała wspólnie z rodzicami wszystkie ich podróże przez Portuga-
lię, Anglię, Brazylię, Argentynę, Chile do Peru. Ostatecznie lata młodości 
spędziła w Limie. Cerę ma nieco oliwkową, znamionującą osobę pochodzącą 
z Ameryki Łacińskiej, choć właśnie jest jedynym dzieckiem swych rodziców 
urodzonym w Europie. Emanuje z niej łagodność i dobroć. Jako najstarsza, 
mająca przecież obojga rodziców narodowości polskiej, mówi dobrze po pol-
sku i w tym języku może pisać listy. Być może europejskość jej pochodzenia 
sprawiła, że rodzice postanowili ją kształcić w Europie. Tu pomocna okazała 
się ciotka Marie Claire Rostworowska, zakonnica w Belgii, która wskazała 
Szwajcarię jako kraj zdolny najlepiej przygotować do uczestniczenia w życiu 
światowym. I tak Anita zawędrowała na studia do Genewy. Były to studia 
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w szkole tłumaczeń przygoto-
wujące młode panny do funkcji 
wszechstronnie kwalifikowanej 
sekretarki. Na pierwszym miej-
scu była tam nauka języków. 
Anita przyswoiła sobie umie-
jętność posługiwania się właś-
ciwie wszystkimi ważniejszymi 
językami europejskimi. Okaza-
ła się osobą zdolną, w uczelni 
szwajcarskiej zajmowała trze-
cią lokatę. Pracę dyplomową 
w 1967 pisała o warunkach 
życia biedoty miejskiej w Li-
mie. W Genewie ukończyła też 
Szkołę Asystentek Socjalnych. 
Zamierzała powrócić do Limy 
i poświęcić się właśnie pracy 
wśród ludzi najbiedniejszych. 

Po studiach w Genewie 
podjęła pracę w Caritasie. 
W 1963 razem ze swym bratem 
Jaśkiem odwiedziła Polskę. Za-

trzymywała się u swej ciotki Anny w Toruniu, odwiedziła miasta polskie. 
Przyjeżdżała też w późniejszych latach, zawsze mile witana w domach rodzin-
nych, gdzie ceniono jej urok osobisty i szerokie zainteresowania. Już podczas 
studiów zawarła znajomość z Johanem (Hansem) Boeckhiem, artystą, pro-
jektantem biżuterii szlachetnej, w którym się zakochała. Hans był narodo-
wości niemieckiej i pochodził z Freiburga, niemniej życie pędził w Genewie. 
Dla osoby niewtajemniczonej jego niemieckość nie rzucała się w oczy. Nie-
mniej dla ojca Anity perspektywa tego, że jego córka po strasznej II wojnie 
światowej poślubi właśnie Niemca, było czymś, co przechodziło wyobraź-
nię. Z tych też względów okres narzeczeński Anity i Hansa trwał trzy lata, 
lecz w końcu rodzice ulegli, gdyż trzeba przyznać, że Hans był człowiekiem 
nadzwyczaj sympatycznym. Przede wszystkim jego zamiłowania osobiste 
daleko przekraczały szarą codzienność. Pochodził z rodziny o talentach ar-
tystycznych. Matkę stracił, będąc dzieckiem, natomiast jego ojciec, zamiesz-
kały w Heidelbergu, był utalentowanym malarzem portrecistą i pejzażystą. 
Sam Hans studiował archeologię i wyjeżdżał na badania naukowe do Turcji. 
Studia przygotowały go do tego, że mógł zajmować się oceną drogich kamie-
ni i dzięki temu był specjalistą w branży zegarmistrzowsko-złotniczej. Praco-

Siostra Marie Claire Rostworowska 
ze swą bratanicą Anitą, Callenelle, sierpień 1961
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wał częściowo w Genewie, częś-
ciowo w Niemczech w firmie 
Veber et Companie we Freibur-
gu-Breisgau. Choć utrzymywał 
się dostatnio z wyrobów i han-
dlu biżuterią, to jednocześnie 
był historykiem archeologiem 
i w tym zakresie zrobił doktorat. 
Uczestniczył w wyprawach do 
Turcji, gdzie brał udział w pracy 
ekip prowadzących poszukiwa-
nia archeologiczne. Ślub Hansa 
Boeckh�a z Anną Rostworowską 
był cichy, odbył się 13 VII 1968 
w Stubingen w Austrii, nieopo-
dal Grazu. Podczas uroczystości 
tej obecny był ojciec Anity, który 
przybył z Peru. 

Na lata 1969�1970 Anita 
i Hans wyjechali do Rio de Ja-
neiro, gdzie Hans przyjął bardzo 
korzystny kontrakt dla swej twór-
czości zawodowej. Po dwóch la-
tach wrócili do Genewy i tam Ani-

ta pędziła swoje życie, związane głównie 
z obowiązkami domowymi i opieką nad 
córkami: Krystyną, ur. ok. 1974 i Sophie, 
ur. w 1980 w Genewie. Przez to, że sama 
nie pracowała, była uzależniona mate-
rialnie od męża, któremu była bardzo 
ściśle podporządkowana. Dom jej jednak 
raz po raz był nawiedzany przez jej licz-
ne rodzeństwo, które w Genewie robiło 
sobie bazę wypadową do innych krajów 
Europy. Hans wizyty jej rodzeństwa zno-
sił dobrze, bo był po prostu człowiekiem 
otwartym i miłym. Również ojciec Ani-
ty bardzo go polubił, twierdząc, że oka-
zał się on najlepszym zięciem spośród 
innych, człowiekiem kulturalnym i za-
radnym. Precjoza i zegarki wykonywał 

Hans i Anita z Rostworowskich Boeckh�owie 
w dniu swego ślubu 13 VII 1968

Anita Rostworowska Boeckh 
ze swą córką Krysią. 28 XI 1973

Rostworowski-Monografia tom2.ind801   801Rostworowski-Monografia tom2.ind801   801 2013-03-20   15:07:212013-03-20   15:07:21



~ 802 ~

dla kompanii prowadzącej 
obrót biżuterią, ale liczył 
się z tym, że wytwórnię tej 
kompanii mogą zamknąć. 
Wówczas zamierzał zająć 
się wyłącznie historią sztu-
ki, przede wszystkim an-
tycznej. W Genewie przy-
gotował nawet wystawę 
wykopalisk dla miejsco-
wego muzeum. Życie Ani-
ty było naturalnie bardziej 
monotonne, ale płynęło 
zgodnie z jej oczekiwania-
mi, aby mieć zgodną, ko-
chającą się rodzinę.

Od kilkunastu lat nastąpiła jednak zmiana. Anita wraz z mężem przeniosła 
się do Badenweiler, gdzie znajdował się dom rodzinny Boeckhów. Zaczęła 
w nim prowadzić pensjonat i tym samym stała się czynna zawodowo. Hans 
przeszedł na emeryturę i zajął się tym, co przez całe życie go pociągało i in-
teresowało � historią sztuki antycznej. Boeckhowie dziesięć miesięcy w roku 
przebywają w Niemczech, a na dwa miesiące przyjeżdżają do Genewy. Ich 
córki prowadzą już samodzielne życie. Krystyna, mając szesnaście lat, wydała 
na świat synka, który zmarł, co było dla niej ogromnym wstrząsem. Później 
już nie założyła rodziny, choć utrzymywała stosunki z Amerykaninem, z któ-
rym ma jedenastoletniego syna. Z jego ojcem znajomość została przerwana. 
Krystyna okresowo pracowała w policji Przeważnie zatrudniała się jako sekre-
tarka. Soiphie studiowała historię i jest nauczycielką, rodziny nie założyła.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: LISTY: Anny Rostwo-
rowskiej do S. M. Rostworowskiego, Toruń, 26 XII 1963, Toruń, 27 I 1969, do Ludwika 
Rostworowskiego, Toruń, 18 III 1967; Marie Claire Rostworowskiej, wiadomości od Miko-
łaja o jego najbliższych, Callenelle, 8 VI 1970, list Anity Boeckh do S. J. Rostworowskiego, 
Genewa, 23 IV 1982; relacja Klary Rostworowskiej.
PUBLIKACJE: M.J. Minakowski, Elita wileńska, Kraków 2011, s. 697.

JAN Adalbert (Juan), ur. 22 II 1945 w Buenos Aires.

Przebył z rodzicami ich okres pobytu w Argentynie i Chile i przybył do 
Peru. Gimnazjum ukończył w Limie. Studia rozpoczął w Szwajcarii, gdzie 
uczęszczał do akademii przygotowującej do studiów politechnicznych w Zu-
rychu. W 1963 był w Polsce, w Toruniu, u swej ciotki Anny oraz w innych 

Johan Boeckh � mąż Anity w towarzystwie ciotki 
dr Joanny Brezy, Niemcy, Schiltach, 10 VII 1968 
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polskich miastach. Powrócił do Peru. Studiował na Wydziale Matematyczno-
Fizycznym Politechniki w Limie. 5 VIII 1969 w Limie poślubił Peruwiankę 
Teresę Gomez-Sanchez Monasi, której matka była Włoszką. W małżeństwie 
tym przyszło na świat dwoje dzieci. Gdy ukończył studia na Wydziale Mate-
matyczno-Fizycznym uczelnia peruwiańska przyznała mu stypendium pań-
stwowe, co zadecydowało o tym, że przeniósł się do University British Co-
lumbia w Vancouver w Kanadzie. Około 1971 już przebywał w Vancouver. 
Tam uzyskał stopień magistra, a następnie doktora nauk fizycznych. Jedno-
cześnie prowadził wykłady na pierwszym roku studiów. Po zrobieniu dokto-
ratu z fizyki został wykładowcą na University British Columbia w Vancouver 
z tytułem zastępcy profesora. Specjalizował się w zakresie fizyki ciała stałe-
go, urządzeń elektroniki kwantowej i wykorzystywania laserów przy obrób-
ce stali. Ogłosił drukiem kilka pozycji naukowych, uczestniczył w zjazdach 
międzynarodowych i należał do światowej czołówki specjalistów w zakre-
sie fizyki ciała stałego. Współpracował z zespołem, o czym świadczy to, że 
wszystkie sygnowane przez niego prace mają współautorów. Najczęściej 
publikował wspólnie z R.R. Parsons�em.

Z urodzenia miał obywatelstwo argentyńskie, uzyskał obywatelstwo pe-
ruwiańskie, wreszcie otrzymał obywatelstwo kanadyjskie. Wówczas dopiero 
na Uniwersytecie w Vancouver otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. 
W połowie lat osiemdziesiątych przerwał swą działalność naukową i został 
menadżerem wielkiego przedsiębiorstwa, zatrudniającego dwa i pół tysiące 
ludzi, mającego profil związany z fizyką. Jego ojciec twierdził, że to otwiera 
przed nim wspaniałą karierę. Jan w tym przedsiębiorstwie był dyrektorem 
administracyjnym. Jego żona również pracowała zawodowo. Zatrudniała 
się głównie w funkcjach sekretarki. Jan niestety nie utrzymywał stosunków 
z rodziną Rostworowskich zamieszkałych w Polsce, lecz pozostawał w przy-
jaznych relacjach ze swym stryjecznym bratem Andrzejem zamieszkałym 
w Montrealu. W latach dwutysięcznych przeszedł na emeryturę. W zimie 
często opuszcza Kanadę i udaje się do Peru w odwiedziny do swych sióstr.

Bibliografia: Photoluminescent detection of the Impurity band in Si /P//, Solid State 
Commun 18,93 /1976/ (współautorzy: M. L.W. Thewalt, R. R. Parsons); Impurity 
band states in Si/P/, Solid State Commun 20, 811/1976 (współautorzy: M. Eswaran, 
B. Bergersen, R.R. Parsons); Heat Treatment � induced effects in metallic Si /P/ - pho-
toluminescence and electron paramagnetic resonance, Cean. J. Phys. 55,1349/1977/ 
(współautorzy: R.R. Parsons, R. E.Halliwell, R. Bavie); Effects of uniaxal stress on 
the luminescence lines due to multiexciton complexes bound to phosphoures in sili-
con, Phys. Rev. Lett. 41, 808 /1978/ (współautor M.L.W. Thewalt); Biexcitons in Si, 
Solid State Commun 25,991/1978 (współautor: M.L.W. Thewalt); Phonon replicas 
of the elctron � holeliquid luminescence line in intrinsic silicon, Solid State Commun 
28, 919/1978 (współautor: B. Bergerson); Resolved splitting of the fre exciton lumi-
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necence band in silicon, Solid Staye Commun 31, 5/1979 (współautorzy: R.R. Par-
sons, U.O. Ziemelis); Piezospectroscopie in studies of phosphorus, boron, and lit-
hium doped silicon, Can. J. Phys. 57,1898/1979 (współautorzy: M.L.W. Thewalt, G. 
Kirczenow); Photoluminescence in heavily doped p-and n-type silicon, Proc. Of Int. 
Conf. On Physics of Semiconductors, Edinburgh 1978 /Inst.Physics, London 1979 
(współautorzy: R.R. Parsons, B. Bergerson); Improving the radiative yield of Ga As 
by laser annealing, Appel. Phys. Lett. 35, 934/1979 (współautorzy: R.R. Parsons, 
D.G. Hutcheonaling); Photoluminescence in laser � annealed neutron transmuled 
siliconiscelecronic traps, Can. J. Phys. 59, 496/1981.(współautor: R.R. Parsones).

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy: Anny Rostwo-
rowskiej do S.M. Rostworowskiego, Toruń, 26 XII 1963, Marie Claire Rostworowska, Wia-
domości od Mikołaja o jego najbliższych, Callenelle, 8 VI 1970, list S.M. Rostworowskiego 
do S. J. Rostworowskiego, Reims, 26 VII 1971, list Ludwika Rostworowskiego do J. Gliń-
skiego, Wrocław. 31 XI 1992,
PUBLIKACJE: M.J. Minakowski, Elita wileńska, Kraków 2011, s. 697.

POKOLENIE XVIII
Dzieci JANA Wojciecha i TERESY Gomaz-Sanchez Monasi

Juan Endrick (JAN HENRYK) ur. 17 IX 1971, studiował wychowanie fizycz-
ne i jest instruktorem gry w golfa

Ożenił się z Kanadyjką imieniem Lidia i do 2009 miał dwoje dzieci: Mat-
hiasa czteroletniego i Taję półtoraroczną.

Prezentacja wnuka 
� od lewej 
Mikołaj Rostworowski, 
jego synowa 
Teresa Gomes Sanchez 
Monasi Rostworowska 
z synem 
Juanem Endrickiem 
(*1971) oraz 
Juan  Rostworowski 
(*1945) 
� późniejszy profesor 
fizyki na Uniwersytecie 
British Columbia 
w Vancouverze 
w Kanadzie
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NICOLE MARIE, ur. 19 I 1978 w Vancouver, ukończyła studia chemiczne 
i pracuje zawodowo. Rodziny nie założyła

POKOLENIE XVII
Córki MIKOŁAJA i MARII z Dunin Borkowskich

ZOFIA Gabriela, ur. 1 VIII 1947 w Limie, córka Marii i Mikołaja Rostwo-
rowskich

Młodość spędziła w Limie. Tam niespodziewanie zachorowała na niewy-
dolności nerki. Ojciec przewiózł ją do Nowego Jorku, gdzie była szczęśliwie 
operowana. Gdy wyszła ze szpitala, mieszkała u swych kuzynostwa Jasiów 
Rostworowskich. Bardzo serdecznie opiekowała się nią żona Jasia Krystyna. 
Polskę odwiedziła w 1966. Wraz ze swą ciotką Anną i siostrą Marysią trzy 
tygodnie spędziła w Kazimierzu nad Wisłą. Anna pisała o niej, że jest mądrą 
i uroczą dziewczyną. Ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie w Limie 
i w tymże mieście pracowała w kancelarii rezydenta Organizacji Narodów 

Zofia Rostworowska (*1947) poślubiła Lucho Garcia Nunez 6 I 1972 w Limie 
� rzeźbiarka i wykładająca rzeźbę na uniwersytecie w Limie J

ej troje dzieci to: Nicolas Pedro, Alejandro, Joanna
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Zjednoczonych w FAO. W 1970 była zaręczona z Peruwiańczykiem Jose de 
Pierola Balta, prawnikiem, obierającym zawód adwokacki. Ostatecznie jed-
nak poślubiła 6 I 1972 w Limie Lucho Garcia Nune, również Peruwiańczyka, 
z wykształcenia ekonomistę. Posiada talent rzeźbiarski. Po zakończeniu swej 
pracy w FAO przeszła na Uniwersytet w Limie, w którym wykładała rzeźbę. 
Miała wystawy swej twórczości artystycznej w Limie. Później zajęła się re-
konstrukcją rzeźb. Ma troje dzieci o imionach: Nicolas Pedro � ekonomistę, 
Alejandro � inżyniera i córkę Ioanna, studiującą we Włoszech.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy: Marie Claire 
Rostworowskiej do S. M. Rostworowskiego, Callenelle, bd, Anny Rostworowskiej do S.M. 
Rostworowskiego, Toruń, 27 I 1969, Marie Claire Rostworowskiej, Wiadomości od Miko-
łaja, op.cit., listy Marie Claire Rostworowskiej do S. M. Rostworowskiego, Callenelle, 11 X 
1971, Ludwika Rostworowskiego do J. Glińskiego, Wrocław, 31 XII 1992.
PUBLIKACJE: M. J. Minakowski, Elita wileńska, Kraków 2011. s. 697.

MARIA Gabriela (Maryś), ur. 23 XI 1948 w Limie

W 1967 zdała maturę, odznaczając się zdolnościami. Uzyskała stypen-
dium uniwersyteckie i studiowała w Stanach Zjednoczonych psychologię 
i socjologię na Harvard University w Bostonie. Latem 1966 odwiedziła Pol-
skę i trzy tygodnie przebywała w Kazimierzu nad Wisłą. W 1970 była na 
trzecim roku studiów. Ostatecznie studia ukończyła w Harward University 
z tytułem magistra. Dość wcześnie wyszła za mąż, poślubiając Słowaka Mi-
klosa Dudinskiego. Zamieszkała z mężem koło Toronto. Miała z nim syna 
imieniem Alejandro. Z Miklosem jednak rozeszła się, by związać się z Janem 
Calaler, z którym miała syna Adriana. Ale z nim w 1987 również się rozeszła, 
by zawrzeć pierwszy ślub kościelny z Lewisem Garcią. Jest to Amerykanin 
pochodzenia meksykańskiego. Człowiek, który okazał jej wiele serca. Z za-
wodu jest kierowcą samochodowym. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: LISTY: Anny Rostwo-
rowskiej do Ludwika Rostworowskiego, Toruń, 18 III 1967, do S. M. Rostworowskiego, 
Toruń, 27 I 1969, Marie Claire Rostworowskiej, Wiadomości od Mikołaja, op.cit., Ludwika 
Rostworowskiego do J. Glińskiego, Wrocław, op.cit., relacja Klary Rostworowskiej.

GABRIELA Maria Józefa (Ela), ur. 20III 1951 w Limie

W 1969 również w Limie zdała maturę i zapisała się na tamtejszy uni-
wersytet na studia humanistyczne (literatura), z myślą, by zostać dzienni-
karką. Poślubiła Gunthera Rüttera z pochodzenia Niemca. W małżeństwie 
tym na świat przyszła 19 VI 1978 w Limie córka Anna Grethiene. Gabriela 
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ukończyła literaturę na Uniwer-
sytecie Katolickim w Limie, nie 
została jednak dziennikarką, lecz 
pracowała w firmie chemicznej na-
leżącej do Amerykanina. Jej mąż 
Gunther był dyrektorem fabryki 
tekstylnej w Ekwadorze, w związ-
ku z tym Ela przez pewien czas 
mieszkała w tym kraju. Mężowi 
udało się jednak uzyskać przenie-
sienie na analogiczne stanowiska 
od Limy i wówczas Rütterowie 
tam zamieszkali. Mają troje dzieci, 
które noszą imiona: Annegret (za-
mieszkały obecnie we Frankfurcie 
w Niemczech), Annelise, Jens. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Marie Claire Rostworowski, Wiadomości do Mikołaja, op.cit., list Ludwi-
ka Rostworowskiego do J. Glińskiego, op.cit., relacja ojca Mikołaja Rostworowskiego.

MONIKA Klara Gabriela Maria Józefa, ur. 3 Vi 1952 w Limie

W Limie w 1970 zdała maturę. W 1972 odwiedziła Polskę, po której 
podróżowała razem z Martą Rostworowską, częściowo także w towarzy-
stwie Wojciecha Rostworowskiego. Odwiedziła Kębło, Kazimierz nad Wisłą, 
dom Stefana Rostworowskiego w Krakowie oraz swą ciotkę Annę w Toru-
niu. Właśnie jej ciotka wspominała ją bardzo serdecznie, pisząc: Monika jest 
przemiła, poważnie myśląca, ale uosobienie wesołości. Nie jest specjalnie 
ładna, ale szalenie sympatyczna. Rozpoczęła studia pedagogiczne w Limie, 
lecz w okresie pobytu w Polsce studiowała w Pamplonie, w prowincji Nawar-
ra, w Hiszpanii, gdzie chciała otrzymać dyplom asystentki socjalnej. Studia 
uzupełniała w 1974 w Paryżu, pozostając w przyjaźni z Martą Rostworow-
ską. Ojciec Moniki fundował jej pobyt w Paryżu, a zarazem po części Marty, 
jej kuzynki i rówieśnicy. Zamieszkała w Limie. Jako specjalistka w zakresie 
pedagogiki przedszkolnej prowadziła ogród dziecięcy dla 65 dzieci i przed-

Gabriela Rostworowska (*1951) 
� w Limie studiowała literaturę,

poślubiła Guenthera Rottera 
i mają troje dzieci: 

Annę Grethiene, 
Annę Lizę i Jens
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szkole, które sama zorganizo-
wała. Okazała się rozmiłowana 
w małych dzieciach. 2 II 1984 
poślubiła Ryszardo Cateryano, 
artystę malarza, Peruwiańczy-
ka pochodzącego z katolickiej 
rodziny. Miała z nim troje 
dzieci o imionach: Ignacio, 
Nicolas, Maria Cristina. Nagle 
nieodwracalna choroba zgasi-
ła jej życie. 12 listopada 2012 
zmarła w Limie i tam została 
pochowana.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Marie Claire Ro-
stworowski, Wiadomości od Miko-
łaja, op.cit., listy Anny Rostworow-
skiej do S. M. Rostworowskiego, 
Toruń, 23 VIII 1972, Marie Claire 
Rostworowskiej do S. J. Rostwo-
rowskiego, Paryż, 28 II 1984; relacja 
ojca, Mikołaja Rostworowskiego.

KLARA Blanca, ur. 19 X 1962 w Limie

Tam uczęszczała do szkół. W 1980 
z matką odbyła podróż do Polski, odwie-
dziła wówczas Kraków, Warszawę i inne 
miasta. Była też we Włoszech. Studio-
wała w Limie zootechnikę, którą ukoń-
czyła w 1988. Nie pracowała etatowo, 
natomiast prowadziła agencję sprzedaży 
domów, co jej zapewniało dość dostatnie 
życie. 4 II 1988 poślubiła inżyniera An-
gela Moyano Vasquez. Miała z nim troje 
dzieci o imionach: Gabriel, ur. 29 VIII 
1992, Ines, ur. 4 IV 1998. Andrea, ur. 17 
VII 1999. Klara odbywa dalekie podró-
że zagraniczne. Była na ślubie Antoine 
Rostworowskiego w Kanadzie, w 2009 
była w Polsce z odwiedzinami u swej 
stryjecznej siostry Elżbiety Dembińskiej, 

Monika Rostworowska (* 1952) 
� studiowała w Hiszpanii i we Francji, 

prowadziła przedszkole dla 65 dzieci, poślubiła 
Riccardo Cateryano i ma troje dzieci: 

Ignacjo, Nicolas, Maria Cristina, Lima 1999. 
[fot. W. Rostworowski]

Klara Rostworowska (*1962) 
� ukończyła zootechnikę, prowadziła 
agencję sprzedaży domów, poślubiła 

Angela MoyanoVasquez, z którym ma 
troje dzieci: Gabriela, Inez i Andrea
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z Warszawy udała się do 
Badenweiler, by odwie-
dzić siostrę Anitę. Mówi 
zupełnie dobrze po polsku.
Jest właściwie jedyną łącz-
niczką pomiędzy dziećmi 
Mikołaja Rostworowskie-
go a rodziną w kraju. Kon-
takt z nią i jej siostrami dla 
rodziny jest bardzo cenny, 
także i z tego względu, że 
wszystkie te panie zacho-
wują nazwisko � Rostwo-
rowska.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: List Miko-
łaja Rostworowskiego do S. J. 
Rostworowskiego, Lima, 31 III 
1987, relacja Klary Rostworow-
skiej.
PUBLIKACJE: M. J. Minakowski, 
Elita wileńska, Kraków 2011, s. 
698.

POKOLENIE XVI
Czwarty syn ANTONIEGO Jana i MARII z Brezów

JAN Maria Józef Rostworowski, ps. „Mat”, „Karo”, ur. 3 X 1915 w Lublinie, 
czwarty syn Antoniego Jana i Marii z Brezów, dziennikarz, oficer Polskich 
Sił Zbrojnych, cichociemny

Był ósmym, ostatnim dzieckiem swych rodziców, w gronie rodzinnym 
nazywano go �Puszkiem�. Do trzynastego roku życia przebywał w Kęble, 
edukowany przez sprowadzanych przez rodziców nauczycieli. W domu Ro-
stworowskich zachowane były żywe tradycje doby napoleońskiej, gdyż pra-
dziadek Jasia, Antoni Meliton Józef, major adiutant artylerii konnej, w 1812 
był uczestnikiem wyprawy cesarza Francuzów na Moskwę. �Puszek�, który 
od dzieciństwa wyróżniał się bardzo żywą wyobraźnią, spacerując po parku 

Trzy córki Mikołaja Rostworowskiego Klara, Zofia, 
Monika � Lima 1999, 

fot. W. Rostworowski

[zdjęcie nr 16] 
- brak w naszych zasobach
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kębelskim, snuł przed sobą samym opowieści batalistyczne, w których ofia-
rami szarż kawalerii polskiej najczęściej byli Rosjanie. Gdy był już więk-
szy, w jego młodzieńczych opowieściach jawiły się odległe kraje, do któ-
rych docierał jako szukający przygód podróżnik. Jako młodzieniec okazał się 
gwałtowny w swych reakcjach uczuciowych. Miał szerokie zainteresowania 
intelektualne, czytał masę książek, korzystając z bogatej biblioteki ojca. Ce-
chowała go szlachetność i szczodrość wobec wszystkich potrzebujących. Od 
młodości był bardzo religijny. Jego starszy brat Mikołaj wspominał, że które-
goś roku w ciepłe dni letnie paradował w grubym palcie. Zapytany dlaczego 
to robi, odparł, że chce się upodobnić do franciszkanina, noszącego ciepły, 
zgrzebny habit, a gdy dorośnie, to może wstąpi do zakonu.

Przedwczesna śmierć matki sprawiła, iż ojciec zdecydował się swych 
młodszych synów w 1927 wysłać do renomowanego Gimnazjum im. Sułkow-
skich w Rydzynie, pow. Leszno. Panował tam ostry rygor, który �Puszek� źle 
znosił i w Rydzynie nie chciał pozostać. Podczas lekcji na stawiane pytania 
udzielał absurdalnych odpowiedzi, stopnie miał fatalne i po roku, na nowy 
rok szkolny lat 1929/1930 został zabrany przez ojca do Lublina, gdzie aż do 
matury uczęszczał do tzw. Szkoły Lubelskiej� � do znanego Gimnazjum im. 
Stefana Batorego. W szkole należał do Gimnazjalnej Organizacji Młodzieży 
Narodowej. Zrobił się aktywny, uczestniczył w różnych dysputach na tematy 
ideowe. W roku szkolnym 1933/1934 był prezesem Koła Klasycznego, które 
na scenie teatru szkolnego wystawało sztukę Arystofanesa �Żaby�. W ko-
lejnym roku szkolnym, gdy był w klasie maturalnej, spotkało go duże wy-
różnienie, został obrany prezesem Zarządu Gminy Szkolnej. W Gimnazjum 
Batorego powoływany był samorząd szkolny, zwany Gminą Szkolną, którą 
tworzyli prezesi gmin klasowych i kół naukowych. Dwa lata wcześniej Gmi-
na wydała parę numerów pisma szkolnego �Skry�, w którym Jaś debiuto-
wał jako pisarz. Natomiast później działacze Gminy sprowadzali pismo �Dla 
Polski�, wydawane w Warszawie przez Organizację Młodzieży Narodowej. 
W 1934 Jaś należał też do zespołu pieszych wędrówek. Na trasie 292 km 
odbył wyprawę krajoznawczo-dziękczynną do Częstochowy. Maturzyści, Jaś 
i grupa jego kolegów, prosili Matkę Bożą o łaski i opiekę na otwierającej się 
przed nimi nowej drodze życia.

Maturę zdał w czerwcu 1934 r. i natychmiast udał się na studia do Gre-
noble we Francji. Ojciec jednak uważał, że wyjazd zagraniczny jest dla Jasia 
przedwczesny i nie finansował jego pobytu. Wobec tego �Puszek� powrócił 
do Polski i dosłownie na dzień przed śmiercią ojca, 5 XI 1934, zapisał się na 
Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Wkrótce jednak ujawniła się 
jego największa pasja, jaką było dziennikarstwo. Śmierć ojca sprawiła, że 
sytuacja materialna młodych Rostworowskich uległa znacznemu pogorsze-
niu. Kębło zostało sprzedane. Jaś Rostworowski, chcąc nie chcąc, musiał sam 
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zarabiać na swoje utrzymanie. Został zatrudniony w redakcji pisma �ABC�, 
należącego do koncernu prasowego �Wieczór Warszawski�, pozostającego 
w rękach byłego ministra skarbu Jerzego Zdziechowskiego. Ten koncern 
prasowy służył orientacji narodowo-demokratycznej, co Jasiowi w pełni od-
powiadało. Wkrótce jednak wskutek konfliktu, jaki nastąpił w łonie spółki 
wydawniczej, Zdziechowski utracił kontrolę nad nią i w ogóle z niej wy-
stąpił. - W nowej sytuacji -�jak zapisał Edmund Moszyński � Puszek, jako 
protegowany Zdziechowskiego, też musiał opuścić redakcję �ABC�. Jaś jed-
nak znalazł nową pracę w konserwatywnym �Czasie�. Przebywając w środo-
wisku �Czasu�, zawarł szereg przyjaźni z publicystami młodego pokolenia, 
mającymi wówczas tzw. orientację neokonserwatywną. Można tu wymienić 
najwybitniejszych: Adolfa Bocheńskiego, Ksawerego Pruszyńskiego, Jana 
Rembielińskiego, Edmunda Moszyńskiego. Jako dziennikarz składał też wi-
zyty przywódcom obozu narodowego Romanowi Dmowskiemu i Stanisła-
wowi Grabskiemu. Jego dorobek dziennikarski z tego okresu jest trudny do 
oceny, gdyż w pismach codziennych �ABC� i �Czasie� bieżące pozycje nie 
były sygnowane nazwiskami autorów. Jedno jest pewne, że otrzymał wów-
czas dobrą szkołę dziennikarską. 

Mimo licznych zajęć, zdał wszystkie egzaminy na prawie. Gorzej przed-
stawiała się sprawa w kolejnym, drugim, a potem już trzecim rokiem studiów. 
Jesienią 1936 Rostworowski korzystał z licznych zwolnień zdrowotnych i ur-
lopów dziekańskich. Bowiem od 21 września, aż do Bożego Narodzenia, 
z niewielkimi przerwami, był już korespondentem Polskiej Agencji Prasowej 
�Czasu� w Niemczech. 

W tych latach dziennik �Czas�, przeniesiony został z Krakowa do War-
szawy, był pismem, które nie miało zbyt silnej pozycji na rynku czytelni-
czym. Dlatego też Rostworowski z radością przyjął propozycję złożoną mu 
przez Konrada Olchowicza, redaktora naczelnego �Kuriera Warszawskiego�, 
by został korespondentem zagranicznym tego pisma. Jak wspominał jego 
brat Stanisław, � skrzydła mu urosły u ramion, tak był radosny z powodu tej 
propozycji, którą naturalnie przyjął. �Kurier Warszawski� skupiał wówczas 
plejadę najlepszych piór, pisywali w nim narodowcy, liberałowie, a także 
wybitni księża, m.in. ks. Zygmunt Wądołowski czy ks. Zygmunt Kaczyń-
ski. Jasiowi zaproponowano, by był nadal korespondentem w Niemczech. Za 
zgodą Olchowicza mógł też nadsyłać korespondencje z Niemiec do �Czasu�. 
Ukazywały się one w �Czasie� podpisane pseudonimem M. Nałęcz. Pierwszy 
artykuł Jasia, jaki ukazał się 7 III 1937 w �Kurierze�, nosił tytuł Dzień w Ber-
chtesgaden. Był to reportaż z miasta, w którym kanclerz Hitler miał swoją 
willę. Autor chciał czytelnikom ukazać normalne, prywatne życie kanclerza. 
Potem Jaś został na krótko posłany do Brukseli i stamtąd nadesłał do �Ku-
riera� bardzo dobrą korespondencję o rzeczywistych celach wizyty prezesa 
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Banku Rzeszy Hjalmara Schachta w Belgii, który chciał ubić transakcję od-
noszącą sie do rudy miedzi sprowadzanej z Konga. Generalnie jednak w tym 
okresie korespondencji z Niemiec czy Belgii nie ma zbyt wiele. Rostworow-
skiemu trudno było dobierać tematy nie wprowadzające zadrażnień z Niem-
cami, a jednocześnie takie, by dany tekst nadawał się do druku w Polsce. 

Stosunki w Niemczech hitlerowskich go drażniły. Był obecny na jednym 
z parteitagów w Norymberdze. Słyszał mowy Goebbelsa i Goeringa, zdawał 
sobie sprawę z tego, co może zdziałać hitleryzm w Niemczech. Zaprzyjaźnił 
się z wybitnym pastorem niemieckim Martinem Niemöllerem (1892�1984), 
którego hitlerowcy wkrótce zamknęli do obozu koncentracyjnego. Wów-
czas właśnie, już po aresztowaniu Niemöllera, napisał bardzo dobry reportaż 
z miejscowości, w której pastor był duszpasterzem. Jaś wchodził w konflik-
ty z dziennikarzami niemieckimi o przekonaniach nazistowskich. Liczył się 
z tym, że wkrótce odmówiona mu zostanie akredytacja. Dlatego też wrócił 
do kraju, co poświadcza fakt, że w grudniu 1937 zamieścił w �Kurierze� 
ciekawy artykuł o tematyce krajowej, wskazujący na wrogi stosunek uniwer-
sytetów ludowych do Kościoła katolickiego. Na łamach � Merkuriusza Pol-
skiego Ordynaryjnego� zaatakował program reformy rolnej ministra Ponia-
towskiego. Z bardzo brutalną polemiką przeciwko niemu wystąpił Bogusław 
Miedziński w artykule zatytułowanym Odpowiedź łgarzowi opublikowanym 
na łamach �Gazety Polskiej�. Jaś zamierzał wypowiedzieć mu pojedynek, do 
czego jednak nie doszło. 

Nie powrócił do studiów na uniwersytecie, mimo że jeszcze w pierwszej 
połowie 1936 zdał egzaminy wymagane do zaliczenia drugiego roku prawa. 
Ale dziennikarstwo zdecydowanie było jego pierwszoplanowym powołaniem. 
13 III 1937 został ostatecznie skreślony z listy studentów. Natomiast wczesną 
wiosną 1938 otrzymał akredytację korespondenta �Kuriera Warszawskiego� 
w Rzymie. Dopiero pobyt we Włoszech stał się dla niego inspiracją do na-
pisania znakomitych artykułów, których do czasu wybuchu wojny na łamach 
�Kuriera� zamieścił ponad sześćdziesiąt. Korespondencje jego musiały kon-
kurować ze świetnymi tekstami ówczesnych tuzów polityki i dziennikarstwa 
polskiego. W �Kurierze� pisywali bowiem: Władysław Sikorski, Marian Ku-
kiel, Roman Rybarski, Władysław Komarnicki, Henryk Tennenbaum, Feliks 
Młynarski, Adam Grzymała-Siedlecki, Bolesław Kłoskowski, Kornel Maku-
szyński, Janusz Stępowski, no i Jan Rostworowski, drukowany najczęściej na 
drugiej, prestiżowej stronie. Skąd się wziął ten sukces? Rostworowski ujawnił 
się jako znakomity publicysta polityczny. Artykuły jego otwierał krótki, lecz 
świetny merytorycznie wywód informacji o zdarzeniach z dziejów przeszłych, 
które jednak wywierały swój wpływ na aktualny kształt występujących konflik-
tów i zawieranych sojuszy. Dla polityki śródziemnomorskiej podstawowe zna-
czenie miał wówczas narastający konflikt pomiędzy Włochami a Francją, któ-
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ra wspierała siły komunistyczne podczas 
wojny domowej w Hiszpanii i z którą rząd 
Mussoliniego starał się konkurować w dą-
żeniu do opanowania niektórych krajów 
w północnej Afryce. Konflikt ten wpychał 
Italię w ręce Hitlera i stał się jedną z waż-
nych przyczyn późniejszego wybuchu 
wojny. Jednocześnie mogło się zdawać, że 
polityka włoska niekiedy stanowiła pew-
ną alternatywę dla polskiej polityki pro-
francuskiej. Gdy Włochy zawierały soju-
sze z naszymi naturalnymi sojusznikami, 
z Jugosławią i Węgrami, można było my-
śleć o powstaniu bloku państw z udziałem 
Polski, którego zaistnienia Niemcy nie 
traktowałyby antagonistycznie. Wszystkie 
te niuanse polityki europejskiej odzwier-
ciedlały korespondencje nadsyłane przez 
Rostworowskiego. A także przekazywa-
ły obraz poddawania się Włoch, daw-
nego sojusznika państw Ententy z czasu 
pierwszej wojny światowej, wobec presji 
niemieckiej, szczególnie podczas entuzjastycznie przyjmowanej wizyty Hitle-
ra w Rzymie w 1938. Jej przebieg nasz korespondent �Kuriera� przedstawił 
w świetnym, acz wstrząsającym artykule Evviva il Re, evviva Hitler. 

Rostworowski śledził też procesy narastania jawnych już przejawów 
walki z Kościołem w Niemczech, które nazywał nowym Kulturkampfem 
oraz kształtowania się włoskiej doktryny rasistowskiej zwróconej przeciwko 
Żydom. Odnotował też znakomitą odpowiedź Piusa XI na prorasistowskie 
wywody profesorów włoskich, gdy papież oświadczył, że Kościół katolicki 
zna tylko jedną rasę, to jest rasę ludzi. Jakkolwiek Rostworowski w wielu ar-
tykułach pośrednio przedstawiał krytyczny obraz ewolucji polityki włoskiej, 
to jednak z jego publikacji emanowała nieskrywana sympatia dla Włoch. I to 
także sympatia dla faszystów, dla młodzieży faszystowskiej, która na we-
zwanie Mussoliniego ochotniczo poszła walczyć w Hiszpanii, by wesprzeć 
przeciwko komunistom narodowe siły gen. Franco. Jaś, którego starszy brat 
Antoni brał ochotniczo udział w polskiej wojnie z bolszewikami, był zde-
cydowanym wrogiem komunizmu i podziwiał tych ochotników włoskich, 
którzy stanęli do walki, by powstrzymać jego ekspansję. Było oczywiste, że 
ekspansja ta, idąca od Półwyspu Iberyjskiego, po opanowaniu Hiszpanii z ła-
twością może zawładnąć Portugalią czy nawet Francją. W mentalności Jasia 

Jan Rostworowski (1915�1944) 
� najmłodszy syn Antoniego Jana, 

korespondent zagraniczny �Kuriera 
Warszawskiego� w Berlinie i Rzymie, 

zrzutek �cichociemny� ps. �Mat�, 
�Karo�, zamęczony przez Niemców 

w Gross Rosen
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krył się pewnego typu paradoks. Jako wychowany na ideologii narodowo-
demokratycznej, która dominowała w jego domu, z natury rzeczy był prze-
ciwnikiem Niemiec, a tym bardziej Niemiec hitlerowskich, a jednocześnie 
umiarkowanym zwolennikiem faszyzmu włoskiego, szczególnie jego ostrza 
antykomunistycznego. Te poglądy ulegną u niego zmianie w miesiącach po-
przedzających wybuch wojny światowej. 

Rostworowski był przede wszystkim publicystą politycznym. Ale z cza-
su jego pobytu we Włoszech zachowały się też znakomite korespondencje 
ukazujące okoliczności śmierci Ojca Świętego Piusa XI, przebieg konklawe 
i reakcje na wybór Piusa XII. Jan Maria trafnie przewidział, że kolegium 
kardynalskie obierze Eugeniusza Pacellego, co więcej. osobiście był wielbi-
cielem tego kardynała, chodził do tej świątyni, w której Pacelli głosił kazania. 
Był przekonany, że jest to najlepszy kandydat na tron papieski, zasłużony 
swą bezinteresowną służbą dla spraw Kościoła, wyróżniający się osobistą 
świątobliwością. Korespondencje z czasu konklawe oddawały całą wznio-
słość tradycji obrzędów watykańskich oraz ową specyfikę tak żywych reakcji 
mieszkańców Wiecznego Miasta, dla których papież jest kimś bliskim, jest 
po prostu biskupem Rzymu. Talentowi pisarskiemu Jasia zawdzięczmy też 
piękny opis pożegnania przez duchowieństwo i wiernych diecezji rzymskiej 
relikwii św. Andrzeja Boboli, które po kanonizacji tego męczennika w 1938 
wracały do Polski. Śledzenie problematyki kościelnej, ukazywanej zawsze 
z dużą wiedzą i pełną ortodoksją, stanowi drugi, obok politycznego, bardzo 
cenny nurt publicystyki Rostworowskiego. 

Znakomitościom kulturowym Włoch poświęcał on znacznie mniej uwa-
gi. Ale za to swoje nieliczne artykuły mówiące o wielkości kulturowej Ita-
lii cenił sobie bardzo. Do nich należy artykuł zatytułowany La Serenissima, 
będący świadectwem wiekowej niezmienności Wenecji, którą poeta włoski 
z XVI wieku nazwał właśnie �Najdostojniejszą�. Kurierowi� przesłał też ar-
tykuł pt. Poezja bohaterska, w którym ukazał sylwetkę Gabriela D�Annunzio, 
wybitnego poety i dramaturga włoskiego. Zastrzegł się jednak od razu, że 
nie będzie analizował twórczości poety, lecz skupi się na dziejach życia tego 
bohaterskiego lotnika z czasu I wojny światowej i mówcy, który przyciągnął 
Włochy do koalicji zwróconej przeciwko Austro-Węgrom, a zarazam i Niem-
com. Tym samym jego korespondencja, oddająca hołd bohaterowi narodowe-
mu Włoch, uznawanemu też przez rząd faszystowski, zawierała wskazówkę 
polityczną, że ówczesny wybór państw Ententy w wojnie światowej uchronił 
Włochy od przegranej. 

Korespondencje Jasia nie tylko frapowały swą treścią, lecz także prze-
myślaną konstrukcją artystyczną. Na ogół pierwsze zdania każdego artykułu 
ukazywały przedpole historyczne podjętego tematu. Natomiast już drugi aka-
pit kreował pewną sytuację, której znamieniem był ruch osób ją tworzących. 
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Jaś był mistrzem wkomponowania do swych korespondencji elementu ruchu, 
który sprawiał, że nie były one monotonnym wywodem. Niektóre jego teksty 
w całości przedstawiały osoby znajdujące się w ruchu. Takim jest artykuł 
Requiem Eaternam w podziemiach watykańskich, przedstawiający grupę ro-
botników wchodzących do podziemi bazyliki z zadaniem wymurowania gro-
bu dla zmarłego Piusa XI. Wszystkie artykuły tego dziennikarza kończą się 
pewną głęboko przemyślaną sentencją historiozoficzną. Pisarstwo Rostwo-
rowskiego cechuje mistrzostwo. Andrzej K. Kunert w książce Żołnierskie 
epitafia zamieścił m. in. cztery artykuły poświęcone pamięci tragicznie zmar-
łego gen. Wieniawy-Długoszowskiego. Autorem pierwszego był Jan Ciecha-
nowski, ambasador RP w Waszyngtonie (przemówienie), następnych Marian 
Hemar i Jan Lechoń, ostatniego Jan Rostworowski. W tym znakomitym to-
warzystwie, w warunkach porównywalności tekstów, wspomnienie Jasia ma 
najwięcej ekspresji, właśnie przez to, że postać Wieniawy jest ukazana nie 
opisem, lecz w akcji. Rostworowski przez swą przedwczesną śmierć został 
zapomniany. Za życia nie opublikował żadnej książki, jak choćby Adolf Bo-
cheński, który również zginął w 1944. Twórczość publicystyczna Jana Marii 
była nieznana, także jego dotychczasowym biografom. Dopiero opublikowa-
nie wyboru jego trzydziestu dwóch artykułów z �Kuriera Warszawskiego�, 
w wydanej w 2006 książce Miłość, polityka, walka może dać impuls do pod-
jęcia badań nad jego twórczością, które powinny mu przynieść miano jedne-
go z najlepszych publicystów politycznych okresu międzywojennego.

Jest jeszcze jeden zespół tekstów Jasia. Stanowi go trzydzieści sześć li-
stów skierowanych głownie do młodej, szesnastoletniej Bułgarki zamieszka-
łej w Sofii, Radost Slivopolskiej. Włochy nie tylko były ojczyzną wielkiej 
publicystyki Jasia, ale także ojczyzną jego wielkiej miłości. Radost poznał 
niespodzianie podczas obiadu wydanego przez trzech dziennikarzy różnych 
narodowości w renomowanej restauracji na Piazza Barberini w Rzymie na 
pożegnanie pani Nelly Slivoplskiej i jej córek, odjeżdżających do Sofii. Pod-
czas tego obiadu Jaś rozmawiał z Radost po francusku. Młoda Bułgarka po-
chodziła ze znanej rodziny dziennikarzy, jej matka i ojciec byli wydawcami 
pism w Sofii, ona sama pisywała już opowiadania do pisma �Kobieta i Dom�, 
redagowanego przez swą matkę. Slivopolscy i Tanevovie, rodzina matki, na-
leżeli niewątpliwie do elity intelektualnej ówczesnej Sofii. Ojciec Radost, 
Jordan Slivopolski, redaktor �Nivy�, studiował we Lwowie. Pomiędzy Jasiem 
i młodą panną wywiązała się ogromnie żywa korespondencja, która zrodziła 
w ich sercach wzajemną miłość. Jaś swą korespondencyjną znajomą nazywał 
słodką niespodzianką, gdyż czymś naprawdę niepowtarzalnym był charakter 
ich spotkania. W słanych do Radost listach starał się odzwierciedlić swoją 
osobowość. Pisał, że jest człowiekiem wierzącym i obdarzonym nastawie-
niem patriotycznym wobec swej ojczyzny. Wskazywał, że pochodzi z rodzi-
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ny arystokratycznej i jest przyzwyczajony do kultywowanych w niej tradycji 
� rycerskiego traktowania kobiet, szczególnie tak młodych jak Radost oraz 
kontynuowania powołań wojskowych dla obrony praw niepodległego naro-
du. Tu powoływał się na przykład swego pradziadka Antoniego Melitona, 
rannego pod Możajskiem, i stryja Jana Nałęcza, powstańca styczniowego. 
Odwoływał się do fundamentu swej formacji duchowej, pisząc: Jestem bar-
dzo przywiązany do mojej rodziny i do tradycji, w jakiej zostałem wychowany. 
Tak też życzyłbym sobie, aby moje dzieci zostały wychowane w [tym] duchu. 
Prezentował się także jako mężczyzna pragnący w życiu odnosić zwycięstwa. 
Informował Radost o wygranych rozgrywkach tenisowych i o swych sukce-
sach prasowych, że był pierwszym dziennikarzem w Polsce, który przeka-
zał wiadomość o interwencji Mussoliniego podczas kryzysu związanego ze 
sprawą sudecką. Jaś miał też honorowy pojedynek, według jego informacji, 
z dziennikarzem włoskim, według informacji jego brata Stanisława, sekun-
danta podczas pojedynku, z dziennikarzem niemieckim. Gdy chodzi o Wło-
cha, to wyrażał tylko zdziwienie, że był to człowiek całkowicie pozbawiony 
poczucia honoru, bardzo lękliwy. Pojedynek z Niemcem � według relacji Sta-
nisława Kostki Rostworowskiego � nastąpił dlatego, że gdy odbywał się pod-
czas igrzysk międzynarodowych na stadionie Mussoliniego pochód drużyn 
sportowych, w chwili gdy wyszła drużyna niemiecka, Jaś krzyknął � Pfuj, 
Germania. W następstwie tego został wyzwany na pojedynek przez jednego 
z dziennikarzy niemieckich. Gdy wraz ze świtem nieopodal ruin willi Hora-
cego stanęli naprzeciw siebie przeciwnicy, Jaś jako wyzwany, mając pierw-
szeństwo strzału, wystrzelił w niebo, kierując się przykazaniem �Nie zabijaj�. 
Niemiec natomiast trzykrotnie mierzył w postać przeciwnika, ale nie umiał 
strzelać i tylko zranił wyzwanego Polaka w ucho.

Wszystkie te wydarzenia charakteryzują zadzierżystość osobowości Ja-
sia. W listopadzie 1938 otrzymał dwutygodniowy urlop. Wykorzystał go na 
pobyt w Polsce. Odwiedził wówczas majątek Gębice w Wielkopolsce, na-
leżący do jego stryja płk. Stanisława Rostworowskiego. Z Polski wyjeżdżał 
zmartwiony, gdyż uważał, że kraj zbyt wolno rozwija się gospodarczo, eko-
nomię niszczą koszty mobilizacji, a nastrój wojenny wstrzymuje inwestycje. 
Powrócił do Rzymu i tam jego pobyt był czasem jedynej jego wielkiej miło-
ści. Radost Slivopolska na święta wielkanocne 1939 przybyła do Wiecznego 
Miasta. Jaś odbywał z nią odlegle wyprawy do Villa d�Este i do Ostii. Ale 
kulminacyjnym momentem był wieczór pożegnania. Wspominał go, pisząc 
w liście do Radost: Wieczorem byłaś jeszcze ładniejsza, jeszcze bardziej god-
na pożądania niż kiedykolwiek. Czułem, że jesteś moja. A kiedy wyszliśmy 
w tę rozgwieżdżoną noc, kolor nieba bardziej przypominał granatowy aksa-
mit niż czerń. W ową świetlistą noc włoskiej wiosny, taką ciepłą, przesyconą 
wonią ledwie rozkwitłych kwiatów, powiedziałem sobie, że to wykluczone byś 
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nie poszła za mną i straciła okazję 
przeżycia czekającej Cię pierwszy 
raz w życiu przygody. Jedną z cech 
morza jest to, że ono wchłania bar-
dziej niż się chce. I to był Twój los 
� wejścia w tę noc.- I dalej wspo-
minając płomienne pocałunki aż do 
granic zębów, sumował swoje od-
czucia: I w tym momencie doszedłem 
do tego, aby uwierzyć, że Ty nie my-
ślisz o nikim innym jak tylko o mnie 
i że ja przybyłem tu, aby wypełnić 
całą Twoją egzystencję. Tak więc li-
sty te stają się bardzo piękną frazą 
polskiej literatury miłosnej. Spinają-
cym je mottem stało się słowo �Ni-
gdy�. Oczarowani sobą w tę kwiet-
niową noc Radost i Jaś poprzysięgli 
sobie, że  n i g d y  nie zapomną 
o sobie. Listy te przetrwały w Sofii 
okres wojny i czas pierwszych prze-
śladowań komunistycznych i po-
tem Nella Slivopolska przesłała je 
córce do Londynu. Radost jeszcze 
przed wkroczeniem Rosjan opuś-
ciła Sofię i pracowała w Londynie 
w bułgarskiej sekcji BBC. Gdy się 
dowiedziała w Klubie Polskim, że 
Jaś zginął w czasie wojny, poślubiła 
podpułkownika J. E. Pridhama. Ale 
po śmierci męża, odnajdując w okre-
sie lokalnej powodzi ukryte w piw-
nicy listy Jasia, przetłumaczyła je 
z francuskiego na angielski i przy 
pomocy polskiego historyka An-
drzeja Suchcitza wydała nakładem 
Fundacji Polskiej Kultury w 1999 w Londynie pod tytułem Never, a w 2006 
sfinansowała edycję polską tej pozycji. Tym samym pozostała wierna przy-
siędze �Never� � �Nigdy�.

W życiu Jasia na czas miłości nakładał się już czas zbliżającej się woj-
ny. W swoich korespondencjach przekazywał do kraju trafne analizy sytu-

Jan Rostworowski 
jako kadet Szkoły Podchorążych 

w Coėtquidan (luty 1940) 
oraz 

przedmiot jego uczuć z okresu rzymskiego 
Radost Sliwopolska 

� dziennikarka bułgarska
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acji politycznej. Wiedział, że po układzie monachijskim Czechy i Morawy 
są całkowicie otoczone przez Niemcy i zostaną przez nie wchłonięte. Ale 
uważał, że powstanie wielka koalicja Anglii i Francji, wspierana przez USA 
i państwa Osi muszą ponieść klęskę. Żyjąc ciągle młodzieńczą żądzą bohater-
stwa, pisał do Radost takie słowa: Nie przypuszczam bym był jedynym, który 
wciąż prosi Boga, by zesłał nam tę oczekiwaną wojnę. I ja, nawet nie proszę 
o ostateczne w niej zwycięstwo, ponieważ tak pewny jestem jej wyniku. Już 
w marcu 1939 nosił się z zamiarem wzięcia urlopu w redakcji �Kuriera�, po 
to, by powrócić do kraju i przejść przeszkolenie w jakiejś podchorążówce. 
Dotychczas miał kategorię �D� i ze służby wojskowej był zwolniony. Jako 
człowiek wychowany w duchu Narodowej Demokracji, której hołdował jego 
ojciec, wyjaśniał w liście do Radost: Zawsze uważałem wojnę pomiędzy nami 
a Niemcami za nieuniknioną z historycznego punktu widzenia.- Jednocześ-
nie nie dostrzegał grożącego niebezpieczeństwa ze strony Rosji. Widział się 
tylko uczestnikiem wojny z Niemcami. Był przekonany, że weźmie w niej 
udział jako podporucznik kawalerii i że wytnie tyle wrogów ile się tylko da. 
Jednocześnie domagał się, by Radost uczestniczyła w składanej przez niego 
ofierze na ołtarzu ojczyzny. Pisał bowiem: Powtórz więc za mną, że najwięk-
szym szczęściem mężczyzny, jakie może mu być dane, jest polec na polu walki 
i dlatego kobieta, która ma dla niego szczególną sympatię, powinna życzyć 
mu tego szczęścia. Myślę, że w swoim przekonaniu, zawartym w tych sło-
wach, nie był odosobniony w pokoleniu młodych ludzi wychowanych już 
w Polsce niepodległej.

Zawirowanie polityczne, które już teraz osaczało losy Europy, sprawiało, 
że jego korespondencje w kraju były tym bardziej oczekiwane. Pisał je dla 
�Kuriera Warszawskiego�, ale ponieważ inni polscy korespondenci brali ur-
lopy i jeździli do Polski, więc Rostworowski zastępował ich, pisząc artykuły 
niekiedy nawet do czterech polskich gazet. Ponadto stale przesyłał felietony 
do Polskiego Radia oraz artykuły do �Czasu�. Co prawda już w 1939 radio 
zaczęło mniej zamawiać u niego tekstów, bowiem zainteresowania słuchaczy 
były zwrócone przede wszystkim ku stosunkom polsko-niemieckim. Rzecz 
ciekawa, mimo tylu zajęć, nie zarabiał wiele. Redakcja �Czasu� od listopada 
1938 nie płaciła honorariów, a z pozostałymi gazetami również było różnie. 
Gdy z początkiem 1939 zwrócił się do niego płk Stanisław Rostworowski 
z prośbą o udzielenie pomocy finansowej jego siostrze Annie, zdecydował 
się jej przekazać jedynie dość problematyczne honoraria z �Czasu�. Całość 
jego pracy dziennikarskiej sprawiała jednak, że był bardzo zajęty, a ponad-
to społecznie spełniał jeszcze funkcję sekretarza kolonii polskiej w Rzymie. 
Późną wiosną prasa włoska, dotąd przychylna Polsce, stała się nagle bardzo 
krytyczna, zarzucając Polakom brak patriotyzmu, także to, że nie chcą podjąć 
rzetelnej współpracy z Niemcami. Jan Maria na dodatek, poza wszystkimi 
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swymi zajęciami, polemizował z tekstami włoskimi, z atakami prasy faszy-
stowskiej. Doszło do tego, że w czerwcu 1939 został wezwany do Departa-
mentu Prasy Ministerstwa Propagandy, gdzie mu zagrożono, że jeśli nadal 
będzie występował z polemikami, utraci akredytację. Odrzekł, że obowiąz-
kiem jego jest obrona dobrego imienia ojczyzny i Marszałka Piłsudskiego. 
Podczas swego pobytu w Rzymie, pokochał Włochy. Do Radost pisał: Bar-
dzo przywiązałem się do tego kraju pełnego słońca, z niebem lazurowym, 
z jego morzem, górami, muzyką i sztuką. Ale już teraz liczył się z tym, że 
opuści Italię i przez redakcję �Kuriera� może być skierowany do Niemiec. 
Nawet godził się z tym, twierdząc, że w Niemczech może będzie się czuł 
lepiej, mając tam do czynienia z otwartym wrogiem, podczas gdy Włosi są 
pozbawieni własnego zdania, kręcą się jak marionetki w ręku Berlina. 6 VII 
1939 dowiedział się, że w ciągu kilku, potem przedłużono mu termin do kil-
kunastu dni, musi opuścić Rzym.

W drugiej połowie lipca przybył do Polski, zajechał do Milejowa, w któ-
rym gospodarował jego brat Stanisław. Dzięki temu, że do Milejowa przybył 
też z Kolonii trzeci brat Mikołaj, w letniej, miłej atmosferze odbyła się narada 
trzech Rostworowskich. Dwaj starsi bracia twierdzili, że wojna jest nieunik-
niona i Polska poniesie w niej błyskawiczną klęskę. Jaś był odrębnego zdania. 
Uważał, że wojska polskie wytrzymają do jesiennych rozlewisk na drogach, 
a opór polski może trwać i pół roku. Natomiast to wszystko nie jest najważ-
niejsze, bo Niemcy i tak wojnę przegrają. Bracia rozjechali się. Jaś rzeczywi-
ście został posłany do Niemiec. Ale nie uzyskawszy akredytacji, skierował się 
przez Lipsk, Frankfurt nad Menem, Karlsruhe do Bazylei, gdzie mógł liczyć 
na otrzymanie akredytacji bez trudności. Jadąc przez Niemcy, konstatował, że 
opóźniły się tam żniwa, co, jego zdaniem, odsunęło termin wybuchu wojny. 
W sierpniu 1939 z Bazylei przesłał do �Kuriera� ostatnią swą korespondencję. 
Pisał w niej, że wojna jest nieunikniona, lecz Niemcy mają do wyboru trzy 
warianty ataku: na Francję i Anglię, na Polskę i na Jugosławię-Węgry, w kie-
runku złóż roponośnych w Rumunii. Wymogiem strategii niemieckiej jest to, 
żeby wojna przebiegła błyskawicznie. Atak na Polskę jest mniej prawdopo-
dobny, gdyż zwycięstwo konfrontowałoby III Rzeszę z Rosją. Rostworowski 
nie brał pod uwagę tego, że Sowiety staną się sojusznikiem Hitlera.

Wojna wybuchła 1 września i Jaś wyruszył przez Włochy, Jugosławię, 
Rumunię do swego pułku kawalerii walczącego w Polsce. Gdy jednak przybył 
do Bukaresztu, zorientował się, że Polska jest już pobita. Postanowił wstąpić 
do wojska polskiego, jakie będzie formowane we Francji. Na razie jednak 
udał się do Sofii, by pożegnać się z Radost Slivopolską. W Sofii zostawił, 
jak pisał, jedno z najdroższych swoich wspomnień. Przyszło mu pozostawić 
swe uczucia do Radost tak bardzo daleko i zamienić je na miłości obowiązku 
i służby ojczyźnie.
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�Słodkiej Niespodziance� pozostawił wiersz, jakby żywcem wzięty 
z epoki młodopolskiej:

Do R. S.

Kocham Ciebie, kocham,
Miłość gna mnie, niesie.
Za oknami deszcz szlocha,
Wrzesień, idzie jesień.

I wesołość we mnie
Smutek gdzieś przegonił,
Pośród nocy ciemnej
Deszcz po szybach dzwoni.

Jutro Cię porzucę,
Lecąc w szlak przeznaczeń.
Deszcz po szybach tłucze,
Strugi wody znaczy.

Jutro Cię opuszczę,
Kto zna szlak przeznaczeń?
Deszcz po szybach pluszcze,
Niebo nocą płacze. 

Napisał też drugi wiersz po francusku, zakończony słowami: Dla mojego 
dziecka.

Znowu przez Jugosławię, Włochy jechał do Francji. Już 30 IX 1939 za-
kładał mundur żołnierza polskiego we Francji.

Został skierowany do Szkoły Podchorążych Piechoty w Coëtquidan. 
W szkole tej spotkał drugiego Jana Rostworowskiego, syna Karola Huber-
ta. Cieszył się z jego pobytu, twierdząc, że służba wojskowa aż dwóch Ro-
stworowskich w tym wojsku tworzonym na wygnaniu da ogromny kapitał 
moralny przyszłym pokoleniom jego rodziny. Chciał, aby jak najwięcej Ro-
stworowskich znalazło się w polskiej armii, abyśmy okazali się godni naszych 
napoleońskich pradziadów. -Zachował też wspomnienie z wizyty gen. Józefa 
Hallera, pod dowództwem którego jego brat Antoni w lutym 1920 obejmował 
Pomorze. Po pewnym czasie został przekwaterowany do pobliskiego mia-
steczka Guir, w którym już mieszkał na kwaterze w hotelu. Cieszył się, że 
w tym okresie dyscyplina już nieco zelżała. Jednocześnie swemu kuzynowi, 
płk. Stanisławowi Rostworowskiemu, przebywającemu w Bukareszcie, dono-
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sił: Wywiązywanie się z naszych zadań ogólnie idzie mi coraz lepiej, a ostat-
nio dobrze zdane egzaminy z musztry, wyszkolenia strzeleckiego i bojowego 
oraz ze służby wewnętrznej poprawiły na pewno opinię. Miał sukcesy, ale 
nie miał zupełnie pieniędzy i swego kuzyna prosił o pożyczkę dwustu fran-
ków. W lutym 1940 podchorążówka została ukończona i Jaś otrzymał szlify 
aspiranta pierwszego stopnia oficerskiego według nomenklatury francuskiej. 
W marcu tego roku miał jednak stopień podchorążego i otrzymał przydział 
do 2 kompanii II batalionu ciężkich karabinów maszynowych Samodzielnej 
Brygady Strzelców Podhalańskich, z którą już 8 maja, razem ze swymi przy-
jaciółmi Adolfem Bocheńskim i Janem Meysztowiczem, znalazł się w nor-
weskim Narwiku. Brał udział w walkach trwających do 8 czerwca. Podczas 
jednej z bitew kompania, którą dowodził, została obsadzona na skale nad 
wąwozem, na wschód od Narwiku. Później sam opisał przebieg toczących się 
zdarzeń: Kiedy zobaczyłem, że Niemcy szturmują wąwóz, wbrew rozkazowi, 
biegiem przerzuciłem moje karabiny maszynowe pod jar. Zamarznięty śnieg 
pryskał wokół nas od kul niemieckich. Cud, że nas nie wysiekli. Straciłem tyl-
ko paru ludzi. Za chwilę zacząłem prać po szturmującej z brawurą tyralierze 
niemieckiej, prawie z bliska. Padali jak muchy, ale parli naprzód. Myślałem, 
że już po nas. Załamali się jednak i cofnęli, zasławszy pole trupem.-Wie-

Grupa przyjaciół ze szkoły w Coėtquidan, od lewej: Czesław Jeśman, Jan Rostworowski., 
Adolf Bocheński, Marian Walentynowicz, Jan Meysztowicz

Rostworowski-Monografia tom2.ind821   821Rostworowski-Monografia tom2.ind821   821 2013-03-20   15:07:242013-03-20   15:07:24



~ 822 ~

czorem na stanowisko Rostworowskiego przyszedł dowódca odcinka frontu. 
Zrugał chorążego za zmianę rozkazu, ale potem uścisnął mu dłoń. Gen. bryg. 
Zygmunt Szyszko-Bohusz odznaczył go Krzyżem Walecznych.

18 czerwca Brygada powróciła do Francji. Znalazła się w Bretanii. Niem-
cy już wtedy byli w Paryżu. Brygada miała starcia z oddziałami niemieckimi. 
Kompania Jasia barką przeprawiła się na drugi brzeg Loary. Rostworowski 
był przedstawiony do odznaczenia orderem francuskim Croix de Guerre. Tym-
czasem niespodzianie nastąpiła kapitulacja Francji. Rostworowski nie złożył 
broni. Przez dowództwo został skierowany do Andory, do której przybył 1 
VII 1940. Otrzymał przydział do Wojskowej Organizacji Ewakuacyjnej, na 
czele której stał mjr Służkiewicz, mający swą siedzibę w Marsylii. Jan Ma-
ria zastał dowódcą jednej z tajnych placówek przerzutowych, umieszczonej 
właśnie w Andorze. Całość roboty wojskowej prowadzonej na terenie Francji 
pozostawała pod zwierzchnictwem gen. Juliusza Kleeberga i jego zastępcy 
płk. Józefa Jaklicza. Placówka Jasia, która przerzuciła łącznie sześciuset pol-
skich wojskowych z Francji do Hiszpanii, korzystała z pomocy przemytników 
francuskich i komunistów hiszpańskich. Jaś zawarł też znajomość ze spikerką 
Radia Andora, u której w archiwum muzycznym znalazła się płyta z pol-
skim kujawiakiem. Zaprzyjaźniona panna puszczała tę melodię przez Radio 
Andora, wówczas gdy było wiadomo, że przejście przez granice jest wolne. 
Jaś w swej działalności miał wiele szczęścia. Tylko raz wysłana przez niego 
grupa Polaków została zatrzymana przez straże hiszpańskie. Pchor. Rostwo-
rowski 20 VI 1941 opuścił swoją placówkę w Andorze (niektórzy autorzy 
podają, że 20 sierpnia) i znanymi sobie szlakami przedostał się do Madrytu, 
gdzie przy polskim konsulacie urzędował jeszcze jego brat Mikołaj. W Ma-
drycie dowiedział się, że wybuchła wojna niemiecko-rosyjska. Spodziewając 
się teraz wielkich wydarzeń, postanowił jak najszybciej dostać się do Londy-
nu. Mikołaj wskazał mu drogi przerzutowe, dostał się do Lizbony, gdzie dwa 
tygodnie czekał na kuter, którym mógł dopłynąć do Anglii.

W Wielkiej Brytanii od 18 X 1941 otrzymał przydział do 1 batalionu 
strzelców podhalańskich 1 Brygady Strzelców. Uważał jednak, że przeby-
wanie w Anglii i czekanie aż Hitler podejmie inwazję na Wyspy Brytyjskie, 
czego nigdy nie zrobi, jest bezsensowne. Jego służba polegała na ciągłym 
uczestniczeniu w manewrach, co w praktyce oznaczało uganianie się po la-
sach w poszukiwaniu nieistniejącego nieprzyjaciela. Ten tryb zajęć zniechę-
cał go do tego typu służby. Zgłosił się więc jako ochotnik do przerzutu na 
teren Polski. Nie został jednakże zakwalifikowany ze względu na stan zdro-
wia, m..in. miał zadawniony z czasu dzieciństwa uraz nogi i słaby wzrok. 
Odrzucony, zgłosił się do raportu do gen. Sikorskiego, któremu przedstawił 
swoją wolę walki w kraju. Generał, wspominając zasługi Stanisława Rostwo-
rowskiego, kuzyna Jasia, który był szefem oddziału operacyjnego 5 Armii 
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podczas bitwy warszawskiej w 1920, zezwolił na to, by podchorąży ponow-
nie został kandydatem kursu szkoleniowego cichociemnych. Według słów 
Mikołaja Rostworowskiego, uznał: Nie ciało, ale ważny duch. Jego brat Mi-
kołaj rozmawiał też z płk. Stanisławem Gano, który umieścił Jasia w grupie 
skoczków kierowanych do kraju. 

Rostworowski został przyjęty na kurs Polskiej Szkoły Wywiadu w Glas-
gow, który skończył 19 grudnia 1942. Był to wielki jego sukces, bowiem 
kandydatów było 2413 i spośród nich na kursy szkoleniowe przyjętych zo-
stało 605, a skierowanych do skoku 579. Z tych zaś zrzutkami zostało 316. 
Podczas szkolenia pierwszym zadaniem było przejście treningu w Polskim 
Ośrodku Operacji Specjalnych, który prowadził kurs konspiracji i kurs życia 
codziennego w Polsce. Po ukończeniu tych kursów komendant szkoły, ppłk. 
Stefan Meyer sklasyfikował starszego sierżanta Rostworowskiego takimi sło-
wami: Bardzo dobry, wysoce inteligentny kandydat, o silnym morale i dobrej 
znajomości języków obcych. Jaś rzeczywiście dobrze znał angielski i kolegom 
pisywał listy. Był wśród nich uznawany za człowieka uroczego, życzliwego 
innym i był bardzo przez kolegów ceniony i lubiany. Podczas zajęć siedział 
w tej samej ławce ze Stefanem Jasińskim, z nim też potem razem był zrzu-
cony do kraju. Jasiński przez AK został skierowany w lipcu 1944 do obozu 
w Oświęcimiu, celem dokonania rozpoznania dla potrzeb akcji wyzwolenia 
obozu przez Grupę Operacyjną �Odra�. 

Wracając do przebiegu szkoleń, wiemy, że Jaś ćwiczył się w fotografice 
i innych specjalnościach. Tu opinia była bardziej umiarkowana, pisano: (...) 
nieco nieudolny w wykonywaniu zadań praktycznych. Ta opinia powtarza-
ła się także przy klasyfikacji innych zadań technicznych. Miał też trudności 
w prowadzeniu samochodu, bo w życiu jeździł tylko konno. Nie umiał jeź-
dzić na rowerze. Natomiast z sukcesem odbył skoki spadochronowe z balo-
nu. W strzelaniu był dobry, widocznie w majątkach swego ojca uczestniczył 
w polowaniach. Z kolei uczęszczał na Studium Wywiadu Niemieckiego. Od-
był je z dużym sukcesem i opinią, która mówiła: Zdolny pracować zupeł-
nie samodzielnie jako oficer wywiadu do spraw polityki i ekonomii Niemiec. 
Następnym przedmiotem było Studium Wywiadu Związku Sowieckiego. Tu 
Jaś dokonał wiele, gdyż zdołał w krótkim czasie nauczyć się rosyjskiego. 
Prowadzący Studium kpt. Mikołaj Woroniec widocznie był psychologiem, bo 
wystawił Jasiowi bardzo interesującą charakterystykę: Żywy umysł, inteligen-
tny, dobre maniery, wielostronne zainteresowania, człowiek o wielkiej eru-
dycji, niezrównoważony emocjonalnie, co zniechęca do niego nawet osoby 
o najlepszych intencjach. Bywa, że nie potrafili opanować się i w ten sposób 
stwarza sobie mnóstwo rzeczywistych problemów tam, gdzie ich w ogóle mieć 
nie powinien. Zna bardzo dobrze swoje zalety, lecz nie jest świadomy swoich 
wad, co niepotrzebnie powoduje jego impertynencję. Jest pełen dobrej woli 
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i szczerze oddany Sprawie. Opinia ta podnosiła te jego cechy, które � rzecz 
ciekawa � tymi samymi słowami dawniej opisywał w listach do Radost. Na 
święta Bożego Narodzenia Jaś dostał przepustkę i spotkał się z przybyłym 
właśnie do Londynu bratem Mikołajem, który miał być skierowany na pla-
cówkę dyplomatyczną w Argentynie. Jaś życzył żonatemu już bratu, by miał 
wiele dzieci, by stał się protoplastą linii Rostworowskich w Ameryce Połu-
dniowej i by pierworodnemu swemu synowi dał na imię Mikołaj. Prawdopo-
dobnie wtedy także spotkał się ze znakomitym publicystą emigracyjnym Wac-
ławem A. Zbyszewskim, który zapisał bardzo dodatnią jego charakterystykę 
w słowach: Mój drogi, mówił mi ten niezwykle uroczy i inteligentny chłopak, 
najinteligentniejszy z tak utalentowanej rodziny Rostworowskich i mówił to 
à propos kogoś zupełnie innego � mój drogi, im dłużej żyjemy, tym bardziej 
zdajemy sobie sprawę, że nie znamy nikogo, że najbliżsi są dla nas jedną 
wieczną niespodzianką. W parę dni później, 29 XII 1942, w Audley End Jaś 
został zaprzysiężony w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza. Przysięgę 
składał przed ppłk. dypl. Michałem Protasewiczem, ps. �Rawa�, szefem Od-
działu VI do spraw krajowych. Przysięga. m. in. zawierała zobowiązanie, że 
nie będzie się angażował w żadne działania polityczne. Został awansowany 
do stopnia podporucznika ze starszeństwem od 13 III 1943. Przyjął pseu-
donimy �Mat� i �Karo� oraz nazwisko wpisane do kenkarty Jan Karpiński. 
W razie swej śmierci prosił, aby powiadomić braci: Stanisława w Milejowie 
i Mikołaja w Misji Polskiej w Buenos Aires. Został wyposażony w cywilne 
ubranie, żyletki i papierosy produkcji niemieckiej, nóż składany, dwa pisto-
lety automatyczne, apteczkę i truciznę umieszczoną w jednym z guzików. 
Teraz czekał na termin zrzutu.

Zrzut nastąpił w nocy z 13 na 14 III 1943., podczas operacji lotniczej 
kryp. �Tile�. Został odebrany przez placówkę �Olcha�, znajdującą się 9 km 
od Kielc. Wraz z Rostworowski zrzuceni zostali: por. Oskar Farenholc, ps. 
�Sum�, był przydzielony podobnie jak Jaś do referatu �Zachód� i zginął praw-
dopodobnie w Gross-Rosen oraz por. Janusz Prądzyński, ps �Trzy� i ppor. 
Edwin Scheller- Czarny, ps. �Fordon� � obaj przeżyli wojnę. Jaś otrzymał 
przydział do Referatu �Zachód�, o kryp. 1 AW Wywiadu Ofensywnego w Od-
dziale II Komendy Głównej AK, prowadzącego wywiad na terenie Niemiec. 
Udało mu się raz dostać do Berlina, skąd miał złożyć raport o stanowiskach 
broni przeciwlotniczej. W Berlinie w jakiejś kawiarni przysiadł się do niego 
niemiecki dziennikarz, znajomy z okresu przedwojennego. Jaś zaprezentował 
się mu jako volksdeutsch i szybko się z kawiarni ulotnił. W Warszawie spoty-
kał się ze swą siostrą Anną, kanoniczką i bratem Stanisławem, który dojechał 
na umówione spotkanie z Milejowa. Podczas odwiedzin u kanoniczek odczy-
tywał znane sobie jeszcze z Kębła Kwiatki św. Franciszka. Siostrze mówił, 
że nie może zrozumieć, jak u św. Franciszka występuje myśl o chlubieniu się 
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krzyżem. Potem, gdy był już w Gross-Rosen, prosił współwięźnia Wiśniew-
skiego z Tomaszowa Mazowieckiego, jeśli przeżyje, żeby powiedział Annie, 
że w pełni zrozumiał wyznanie św. Franciszka.

Z kolejną misją Jan Maria został wysłany do Monachium. W międzyczasie 
w Wiedniu nastąpiła wsypa placówki Oddziału II, która szybko spowodowała 
w Warszawie aresztowanie szefa referatu zachodniego Wywiadu Ofensywne-
go AK kpt. Karola Trojanowskiego, ps. �Radwan�. Gestapo pozyskało wiado-
mości, wskutek których aresztowano osiemdziesiąt osób. Ofiarą padł również 
ppor. Rostworowski, ps. �Mat�, którego kontrwywiad niemiecki aresztował 6 
VI 1943 w leśniczówce położonej sześć kilometrów od Monachium.

�Mat� został przewieziony do więzienia w Berlinie, gdzie przeszedł cięż-
kie śledztwo. Potem, jak wymieniają niektórzy autorzy, został przewieziony do 
Wilna, a stamtąd, w październiku do Warszawy na Pawiak. Na Pawiaku prze-
bywał w izolatce w celi 207, której okno � jak zapisał współwięzień Leon Wa-
nat-� wychodziło na czerwony mur więzienny, zwieńczony kolczastym drutem. 
Wieczna samotność była bardzo ciężkim doświadczeniem dla więźnia. Ponoć 
recytował sobie zapamiętane utwory polskich romantyków. Ale przechodził też 
nadal brutalne śledztwa. Wanat zapisał, że kiedyś powrócił mocno poturbowany 
z przesłuchania i współwięźniowi powiedział, że został zupełnie rozszyfrowa-
ny, nikogo nie zdradził, a teraz może oczekiwać tylko wykonania kary śmierci. 
Z dzieciństwa pamiętam, jak cała nasza rodzina przeżywała tragiczny los Jasia, 
torturowanego na Pawiaku. Pamiętam, jak moja matka dzieliła się ze starszą 
ode mnie siostrą ostatnimi wiadomościami o nim. Kontakt z Jasiem, przeby-
wającym w izolowanej celi na Pawiaku, zdołano utrzymać. Wiadomo nawet, 
że jego siostra Anna zdołała mu przekazać wiadomość, że bratu Mikołajowi 
w Argentynie urodził się syn Mikołaj, a Jaś jest proszony, żeby symbolicznie 
przyjął to, że będzie jego ojcem chrzestnym. �Mat� z izolatki odpowiedział, że 
narodziny bratanka są najradośniejszą wiadomością, jaką otrzymał w więzie-
niu. Owe kontakty świadczą, że byli ludzie, że była prowadzana intensywna ak-
cja na rzecz uratowania Jasia. W życiorysach Jasia nie wymieniani są ci, którzy 
wtedy uratowali mu życie i sprawili, że 28 III 1944 odjechał transportem z 580 
więźniami do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. 

Pamiętam, jak ucieszyliśmy się tą wiadomością. Uważaliśmy �Puszka� 
za uratowanego. Przede wszystkim od okrutnego śledztwa. Gen. Stanisław 
Rostworowski 7 VI 1944 pisał do żony: Puszek nieźle się chowa, choć w tak 
trudnych warunkach, Przesyłki dobrych ludzi pomagają do odżywiania się. 
W obozie mógł on otrzymywać paczki. Chodziło teraz o zmontowanie łań-
cuszka osób wysyłających paczki do Gross-Rosen. Moja matka na pew-
no namówiła do tego państwa Deskurów, z których gościny korzystaliśmy 
w Sancygniowie pod Miechowem. Ktoś inny powiadomił Czerwony Krzyż 
w Genewie. Paczki z Polski adresowane były do �Pana Hrabiego Jana Ro-

Rostworowski-Monografia tom2.ind825   825Rostworowski-Monografia tom2.ind825   825 2013-03-20   15:07:252013-03-20   15:07:25



~ 826 ~

stworowskiego�. Uważało się, że Niemcy cenią sobie tytuły arystokratyczne, 
gdyż w ich kraju również była arystokracja. Tytuł �hrabiego� miał pomóc 
Jasiowi w przetrwaniu tragedii obozowej.

Na razie przychodziły od niego listy, o których krewnym donosiła jego 
siostra Nuna. Pisała: Otrzymałam pierwszą wiadomość pocztą od Jasia 
z Gross Rosen an der Striegan-Schelesien. Jestem uradowana. Gross Rosen 
jest to K. Lager obecnie b. lekki, bo pisać można (wzajemnie) dwa razy mie-
sięcznie i otrzymywać pocztą dowolną ilość żywności w paczkach po 5 kg. Po 
raz wtóry najgorsza ewentualność (tym razem twierdza) zmieniła się chyba 
na najlepszą, dzięki już tylko interwencji M. Boskiej i tym trzem różańcom 
odmawianym codziennie od blisko pół roku. Puszek pisze, że jest zdrów, prosi 
o solidne robienie paczek (w pierwszej pomieszał się tytoń z cukrem. Podpi-
suje się teraz Johann Maria R.

Rzeczywiście, Jaś cieszył się z nowej sytuacji. Przede wszystkiemu zo-
stał wyrwany z sześciomiesięcznej izolacji w zaryglowanej celi. Współwię-
zień Mieczysław Mołdawa wspominał go jako człowieka silnego fizycznie, 
po wojnie napisał o nim, że wyróżniał się wśród nowo przybyłych dobrą kon-
dycją psychiczną. Podkreślał, że jest ucieszony w dwójnasób, iż znalazł się 
w kacecie: uratował głowę oraz to, co powtarzał niezmiennie po kilka razy, 
iż bez poznania kacetu życie jego nie miałoby większego sensu. A patrząc się 
stąd na Londyn, widzi, że taki czyściec, choćby parotygodniowy, przydałby 
się też paru jego znajomym, czekającym na stołki w kraju. Fascynował eru-
dycją światowego publicysty, osobistym urokiem i operowaniem w myśleniu 
szerokim horyzontem, tak zawężonym u pozostałych więźniów wieloletnim 
kacetem. Rostworowski zgłosił się do Mołdawy, gdyż ten miał dostęp do 
nasłuchów radiowych. Mieczysław Mołdawa uchodził za lewicowego i Jaś 
go powitał ciekawym zwrotem: jestem endekiem o czarnym podniebieniu, 
czy kolega jako �czerwony� zechce mnie informować? Rostworowski trafił 
w bardzo przychylne sobie środowisko. Został przydzielony do bloku nr 5, 
zajmowanego przez księży salezjanów i misjonarzy z kościoła św. Krzyża 
w Warszawie. Właśnie salezjanin, ks. Julian Rykała, tak wspominał jego 
przyjęcie: Jako człowiek towarzyski swoim obejściem zyskał sobie wkrót-
ce wielu przyjaciół. Spotkał też niektórych dawnych znajomych na terenie 
obozu. Miła powierzchowność, ujmujący uśmiech, roztropnie patrzące oczy 
spoza grubej oprawy okularów, sprawiły, że często uważany był za jednego 
z duchownych. Z tym właśnie ks. Rykałą przypadła mu wspólna praca przy 
wyrobie pustaków w kolumnie betonowej, do której został przydzielony, ma-
jąc numer obozowy 26040. Ani on, ani jego duchowny partner na pracy przy 
betoniarce się nie znali i wyrabiali marne formy. Ale chwalił je kapo Joa-
chim, który cieszył się, że w podległej mu kolumnie ma więźnia dostającego 
tak bogate paczki. Z nich też w znacznym stopniu korzystał i nazywał Jasia 
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właśnie �Panem Hrabią�. Co więcej, słowa te wymawiał po polsku. Nawet 
inny kapo chciał Rostworowskiego przyjąć do swojej kolumny, gdzie była 
lżejsza praca. Liczył bowiem na udział w paczkach, ale � Pan Hrabia� wolał 
pozostać wśród księży. Wiódł z nimi zarówno przy pracy jak wieczorami na 
bloku dysputy na tematy religijne, historyczne i literackie. Dysputom tym 
przysłuchiwali się inni współwięźniowie � świeccy. Jaś zyskał sobie opinię 
świetnego prezentera wspomnień ze znanych sobie krajów. Jak wspominał 
Mieczysław Rostański Kruk: Rostworowski dawał nam codziennie mówione 
felietony o Rzymie, Paryżu, Berlinie, o świecie szerokim i Polsce. O sobie nie 
mówił. Dobra atmosfera wpłynęła na to, że nawet pisał wiersze. Jeden z nich 
zapamiętał współwięzień i dzięki temu się zachował:

 Tęsknota

 Kiedy zabrano ci wszystko, co bliskie,
 Kiedy zaczynasz tęsknić za tym wszystkim,
 A droga gwiezdna bliższa ci się staje
 Od tej, co łączy ciebie � z twoim krajem,
 Jeśli wtapiasz oczy w morskie dale,
 By wśród fal obcych poznać polską falę!
 Jeśli ta fala przypłynie i zoczysz,
 Że dziwnie jęcząc krwią broczy,
 Porzuć brzeg morskich wypatrywań próżnych,
 Pójdź spocząć u nas, bracie nasz podróżny,
 Siądź w naszym kole i posłuchaj
 Jak tu się Polska święci, jak wybucha !
 Jak już nam wichry, gdzieś w gwiezdnym błękicie
 Wśród nocy ciemnej szumią w przedświcie,
 A w noc, żołnierza � anioł wspomnień wstaje,
 By, jak opłatkiem � przełamać się z krajem.

Mimo, że nie chwalił się swoją przeszłością, współwięźniowie zwiedzie-
li się o tym, że był skoczkiem spadochronowym, że miał stopień oficerski. 
Szybko go odkrył oficer AK, Tadeusz Ślepowron-Romański, który go wciąg-
nął do konspiracji obozowej. Jej szefem w Gross-Rosen był akowiec, ppłk 
Tadeusz Tabaczyński, ps. �Rulka�, który przewodził pionowi wojskowemu. 
Okazało się, że Janek, tak go nazywali w obozie, bardziej czuje się cywilem 
niż wojskowym i wszedł nie do konspiracji wojskowej, ale do Rady Obo-
zowej, która skupiała przedstawicieli różnych stronnictw politycznych. Ro-
stworowski żywo zaangażował się w konspirację. Jak wspominał Ślepowron-
Romański: Janek w różnych dysputach niepomiernie się zapalał, czuć było 
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w nim żądzę czynu. Dziś jeszcze stoi mi przed oczyma �pisał Romański - jego 
wychudzona, wyniosła postać.(...) Zalecona była ostrożność, bo konfidentów 
SS-mańskich w obozie kręciło się dosyć. A Janek właśnie nie odznaczał się 
ostrożnością. W czasie rozmowy zapalał się, mówił głośno i zwracał przez to 
na siebie uwagę. -Rostworowski był cennym nabytkiem dla konspiracji obo-
zowej. Jego znajomość języków pozwalała mu nawiązywać kontakty z więź-
niami wszystkich narodowości, co sprzyjało gromadzeniu bardzo zróżnico-
wanych informacji.

Istniał jednak drugi nurt, znacznie cichszy, działalności konspiracyjnej 
Jasia. Bardzo go pogłębiły duchowo rozmowy prowadzone z księżmi. Intere-
sowały go dzieje Towarzystwa Salezjańskiego, ich założyciela, odpowiadała 
mu atmosfera stwarzana przez współwięźniów zakonnych. I oni go bardzo 
cenili. Misjonarz ks. superior Jan Rzymełka napisał o nim: Kochaliśmy się ze 
śp. Jankiem bardzo, bo stał duchowo bardzo wysoko, a był ogromnie przez 
wszystkich poważany i ceniony. I sam drugim ducha dodawał i podnosił. Ks. 
Rykała ślicznie opisał wdzięczność Janka za to, że mu odnowił w pamięci 
znany z dzieciństwa sposób odmawiani różańca. Najbardziej pogłębioną re-
fleksję wzbudzało w nim odmawianie tajemnic chwalebnych. Istnieje wersja, 
iż Jaś w Gross-Rosen przystąpił do tajnego seminarium duchownego.

Bóg widocznie dostatecznie go pokochał i wyznaczył mu kres doświad-
czeń życia. Na apelu 31 VII 1944 jego numer został wywołany, dowiedział się 
iż jest przydzielony do Straffkommando pod zwierzchnictwo najstraszliwsze-
go kapa w obozie Karla Vogla. Było to karne komando, z którego już wiadomo 
było, że się nie wyjdzie z życiem. Były różne przypuszczenia � dlaczego Jan-
ka właśnie do tego komanda wcielono. Jedni sądzili, że zachował zbyt małą 
ostrożności w swej przynależności do konspiracji. Inni i tych było więcej, że 
przyczyną był zamach na Hitlera dokonany przez arystokratę niemieckiego 
pułkownika Wehrmachtu hrabiego Clausa von Stauffenberga. Prawdopodob-
nie władze obozowe uznały, że należy mścić się na arystokratach. Do Straff-
kommando wcielony został równocześnie przebywający w obozie Krzysztof 
ks. Radziwiłł. Ppor. Rostworowski przechodził teraz katusze, był specjalnie 
bity przez Vogla, który go nienawidził, choć zabierał całe paczki przysyłane 
dla �Pana Hrabiego�. W komandzie nie można było używać łyżek do jedze-
nia, chlipało się jak zwierzę z miski. Praca na samym dnie kamieniołomów, 
gdzie stało się po kolana w szlamie, była ponad ludzkie siły, a więźniowie 
z karnej kompanii po powrocie na blok musieli wykonywać dodatkowe pra-
ce na terenie obozu. Zdaniem wspominanego już Mołdawy, Jaś początkowo 
trzymał się dobrze. Klęska zaczęła się od tego, że zgnieciono mu okulary. 
Odtąd �podpadał� na każdym kroku, zarówno podczas pracy, jak pod nad-
zorem sadysty Vogla. Inni więźniowie do Speckommando nie mieli dostępu, 
choć jeden z nich, Jan Kobiela, poszukiwał innych szkieł, lecz nie zdążył ich 
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dostarczyć. Inny współwięzień Zbigniew Tomaszewski przedostawał się do 
rowów lotniczych, w których wcieleni do Speckommanda przebywali w po-
rze obiadowej. Dostarczał Jasiowi zaoszczędzone skrawki jedzenia, ale Jaś 
już prosił, aby więcej nie przychodził, bo spotka go kara równie straszna jak 
jego. Rostworowski z pracy powracał w ostatniej piątce, która najczęściej 
była narażona na razy esesmanów. Więźniowie z innych komand widzieli 
powracających z kamieniołomu współtowarzyszy, ubranych w białe dreli-
chy w czerwone paski, z głowami wygolonymi na krzyż. Przyjaciele szukali 
wzroku Janka. Jak pisał Romański: Gdy oczy nasze się spotykały, wówczas 
twarz jego zdawała się uśmiechać. Niestety uśmiech ten już był uśmiechem 
zza grobu. Początkowo Jaś się jeszcze trzymał, odmawiając codziennie trzy 
koronki różańca. Ale przyszło zapalenie płuc. O pójściu ze Speckomman-
da do szpitala więziennego nie było mowy. Vogel uznawał go za symulanta. 
W dzień imienia Marii w rowie roboczym wyspowiadał się przed o. Broni-
sławem Bauerem, bazylianinem. Wiedział, że śmierć nieuchronnie się zbliża. 
Przy 39 stopniach gorączki, 22 IX 1944 potknął się o głaz i potoczył z dużej 
wysokości w głąb kamieniołomu. Nie podniósł się już. Z połamanymi że-
brami współwięźniowie zanieśli go na blok 19, blok Straffkommanda. Tam 
Vogel zadeptał go dosłownie na śmierć. Lekarz polski Kosibowicz przepro-
wadził sekcję zwłok i wykrył złamanie czterech żeber, odbite nerki i wątrobę, 

Poczty sztandarowe organizacji patriotycznych przed bazyliką w Wąwolnicy, 
w dniu odsłonięcia tablicy upamiętniającej ppor. Jana ps. �Mat�
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poszarpaną błonę brzuszną. Zwłoki cichociemnego podporucznika Jana Ma-
rii Rostworowskiego zastały spalone w obozowym krematorium. Pośmiertnie 
dodano mu do Krzyża trzy belki, był więc odznaczony czterokrotnie Krzy-
żem Walecznych.

Jest wiersz poetki wileńskiej i warszawskiej Marii Łotockiej poświęcony 
temu cichociemnemu: 

Pamięci Jana Marii Rostworowskiego w Gross-Rosen

W uścisku samotności
odarty z tytułów
jeszcze odnajdzie
zaklętą w sercu tęsknotę
i uroni ostatnie westchnienie
modlitwą nadziei
zamieni życie udręczone w szept
kiedyś kochałem
zazdrościłem rzymskim motylom
dotykały Twojej twarzy i włosów,

Tablica wspomnieniowa  w. Bazylice wąwolnickiej, ufundowana w 2004 r. 
przez Regionalne Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy
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które ciągle wiatr kołysze
a dzisiaj słucham Twojego milczenia
z głębi kamieniołomu
wychyla się Bóg i mówi
zaufaj mi, spotkamy się niedługo�
wyjść naprzeciw swemu przeznaczeniu 
w Gross Rosen
I nie wrócić nigdy

Bibliografia z �Kuriera Warszawskiego�:
Dzień w Berchtesgaden, 7 III 1937, nr 66, s. 23 (miasto, w którym Hitler ma willę); 
Tajemnicza wizyta, 22 IV 1937, nr 110 s. 3 (wizyta prezesa Banku Rzeszy dr. Hjalma-
ra Schachta w Brukseli); Uniwersytety ludowe na manowcach, 28 XII 1937, nr 337, s. 
13�14 (wrogi stosunek uniwersytetów ludowych do Kościoła rzymskokatolickiego); 
Poezja bohaterska, 1938, nr 69, s. 9�10 (o D�Annuzio); Na przełęczach Brenneru, 
1938, nr 78, s. 2 (o stosunku Włoch do niepodległości Austrii); Rozmowa z młodym 
faszystą, 1938, nr 102, s. 2�3 (z bojownikiem włoskim w Hiszpanii); Co myśli wódz 
po zwycięstwie, 1938, nr 118, s 6�7 (wywiad z marszałkiem Badoglio); W przededniu 
pokoju śródziemnomorskiego, 1938, nr 124, s. 2; Evviva il Re, evviva Hitler !, 1938, 
nr 125, s.6 (o powitaniu Hitlera w Rzymie); Co Mussolini pokazał Hitlerowi, 1938, 
nr 132, s. 8�9 (pokaz sił militarnych Włoch); Sytuacja gospodarcza Włoch, 1938, nr 
143, s. 27; Arria Espada, 1938, nr 158, s. 10�11 (zapowiedź zwycięstwa sił narodo-
wych w Hiszpanii, stanowisko faszystów włoskich we Włoszech); Taktyka nacisku, 
1938 nr 158, s. 3 (o stopniowym włączaniu Włoch do osi z Berlinem); Jak Rzym 
żegnał relikwie św. Andrzeja Boboli, 1938, nr 159, s 21�22; Włochy wobec klęski 
nieurodzaju, 1938, nr 177, s. 2; Gdy strzałka barometru wskazywała burzę, 1938, nr 
180 s. 6; (o Hiszpanii); Gdy Mussolini młóci, a min. Starace skacze, 1938, nr 184, 
s. 2�3; Rozmowy Ciano-Perth, 1938, nr 187, s. 6 (rozmowy angielsko-włoskie na 
temat oddziałów cudzoziemskich walczących w Hiszpanii); Bilans otwarcia, 1938, 
nr 193, s. 2 (o rewolucji faszystowskiej);�Oskarżam� Stolicy Apostolskiej, 1938, nr 
194, s. 4�5 (o prześladowaniu Kościoła katolickiego w Niemczech); Dwa oświad-
czenia o rasizmie, 1938, nr 216, s. 1�2 (ważne, bo przedstawia stanowisko papieża 
Piusa XI); Wizyty wojskowe, 1938, nr 228, s. 7 (o wizytach wojskowych niemieckich 
we Włoszech i włoskich w Niemczech); Ku wyświetleniu nieporozumienia, 1938, nr 
230, s. 2(o tym, że rasizm włoski nie jest sprzeczny z doktryną Kościoła); Nieporo-
zumienia wyjaśnione, 1938, nr 233, s. 2 (o stosunku Stolicy Apostolskiej do Żydów); 
La Serenissima, 1938, nr 235, s. 24�25 (o Wenecji); Porozumienie coraz odleglejsze, 
1938, nr 236, s. 2 (napięcie stosunków włosko-francuskich); Sprawa biskupa Sprolla, 
1938, nr 242, s. 7-8 (o napaści na biskupa Rottenberga za to, że nie wziął udziału 
w plebiscycie); Kurs przeciwżydowski we Włoszech, 1938, nr 244, s. 2 (o ustawie 
antyżydowskiej); O niemieckim Kulturkampfie, 1938, nr 255, s. 2 (o prześladowa-
niach wyznawców katolicyzmu i protestantyzmu w Niemczech); Mowa zapowiada-
jąca pokój, 1938, nr 259, s. 3 (oświadczenie rządu włoskiego co do Czechosłowacji); 
Włoskie rozwiązanie, 1938, nr 268, s 5 (o stosunku do sprawy Sudetów); Zimna krew 
włoska, 1938, nr 270, s. 7-8 (o spokojnym reagowaniu Włochów wobec zapowiedzi 
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wybuchu wojny); Oś i podpórki, 1938, nr 277, s. 7�8 (o włoskiej próbie tworzenia 
odrębnego sojuszu Warszawa-Budapeszt-Białogród-Rzym); Włoska doktryna ochro-
ny rasy, 1938, nr 282, s. 1�2; (ochrona rasy Włochów wobec Żydów i i innych tubyl-
ców z terenu Imperium); Powracający legioniści, 1938, nr 291, s. 6�7 (o powrocie 
włoskich ochotników z Hiszpanii); Włoska polityka autarkii, 1938, nr 292, s. 14 (cie-
kawy obraz gospodarki włoskiej); Perspektywy porozumienia francusko-włoskiego, 
1938, nr 312, s. 7; Odgłosy czeskie, 1938, nr 315, s. 2 (Stolica Apostolska o rozbiorze 
Czechosłowacji); Pokój śródziemnomorski, 1938, nr 321, s. 3; Z końcem listopada 
w Rzymie, 1938, nr 331, s. 2�3 (włoska ocena wizyty członków rządu brytyjskiego 
we Francji i ocena układu francusko-niemieckiego i zdolności politycznej Francji); 
Jak to wygląda w Rzymie, 1938, nr 344, s. 4 (konflikt włosko-francuski na tle aspiracji 
kolonialnych Włoch � Włochy realizują jedynie ich antyfrancuski punkt widzenia); 
Kompleks dalszych zagadnień, 1938, nr 346, s. 4 (włoskie nagłośnienie problemu 
Dżibuti, zamiar zajęcia Korsyki); Sprawa Tunisu 1938, nr 348, s. 3 (konflikt Włoch 
z Francją o Tunis); Włochy a Europa środkowa, 1939, nr 3, s. 1�2 (o poparciu Włoch 
dla Węgier przeciwko Czechosłowacji); Doktryna włoskiej autarkii, 1939, nr 27, s. 15 
(dążenie Włoch do samowystarczalności gospodarczej); Książka rewelacyjna, 1939, 
nr 29, s. 8 (o ekspansji Włoch na Morze Śródziemne); Przygotowanie bezpiecznego 
zaplecza, 1939 nr 36, s. 7�8; W przededniu rocznicy pojednania, 1939, nr 38, s. 2�3; 
Po wielkich mowach, 1939, nr 42, s. 2; Współpraca włosko-sowiecka, 1939, nr 44, s. 
2; Od Fides interpidae do Pastorem angelicum, 1939, nr 46, s. 3 (o pogrzebie Piusa 
XI); Requiem eaternam w podziemiach watykańskich, 1939, nr 50, s. 3; Przed 78 kon-
klawe, 1939, nr 60, s. 2 (o Pacellim); �Zwiastuję wam radość wielką�, 1939, nr 64, s. 
8�9 (wybór Piusa XII); Po powrocie hr. Ciano, 1939, nr 67, s. 2 (o pobycie min. Cia-
no w Warszawie); Druga rewolucja faszystowska, 1939, nr 92, s. 8�9; Na horyzoncie 
nowa oś, 1939, nr 98, s. 9 (o ciążeniu Hiszpanii do osi Rzym-Berlin); Anschluss 
Albanii, 1939, nr 99, s. 2 (o zajęciu Albanii przez wojska włoskie); Unia dynastyczna 
z Albanią, 1939, nr 104, s. 7 (o modelu związania Włoch z Albanią); Nihil Novi, 1939, 
nr 138, s. 2 (o spotkaniu Ribbentrop-Ciano); Pierwsze wrażenie, 1939, nr 145 s. 2 
(sprzeczności militarne Niemiec i Włoch); Czy Niemcy wywołają w tym roku wojnę?, 
1939, nr 218, s. 2; O obronie Szwajcarii, 1939, nr 238 z 29 sierpnia 1939), s. 3.
Bibliografia c.d.: Lasalle Piłsudskiego, �Wiadomości Polskie� Londyn 9 VIII 1942, 
przedruk: A K. Kunert, Epitafia żołnierskie 1914�1918, 1918�1921, 1939�1945, t. I, 
Warszawa 1999, s. 239�242; Never a memoir of Jan Rostworowski edited by Radost 
Slivopolska-Pridham, London 1999; Miłość, polityka, walka. Listy i publicystyka 
cichociemnego Jana Rostworowskiego, opr. R. Slivopolska-Pridham i S. J. Rostwo-
rowski, Warszawa 2006.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Ludwik Rostworowski, �Pamiętnik 1938�, s. 25, mps (w posiadaniu S. J. 
Rostworowskiego); E. Moszyński, Antoni Jan Feliks Rostworowski, Warszawa, 13 X 1982 
mps (w posiadaniu. S. J. Rostworowskiego; Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego 1, alb 
46758; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy: listy Jana Rostworowskiego 
do Stanisława Rostworowskiego, Rzym, 29 III 1939, Guir, 1940; Nika Rostworowskiego 
do Marii Rostworowskiej, Trzebień, kwiecień 1944, Stanisława Rostworowskiego do Zofii 
Rostworowskiej, 7 VI 1944 i do Ludwika Rostworowskiego, 20 VII 1944, Anny Rostworow-
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skiej do S. M. Rostworowskiego, 20 I 1946; Archiwum Muzeum Więzienia Pawiak � karta 
informacyjna; relacja Mikołaja Rostworowskiego w posiadaniu. S. J. Rostworowskiego.
PUBLIKACJE: Prywatne Męskie Gimnazjum imienia Stefana Batorego (�Szkoła Lubelska�) 
w XXX-lecie, Lublin 1936, s. 162�163, 189, 236, 389; K. Pruszyński, Droga wiodła przez 
Narwik, wyd. 3, Warszawa 1946, s. 12, 78 (bez nazwiska); B. Olszewicz, Lista strat kultury 
polskiej (1 IX 1939�1 III 1946), Warszawa 1947, s. 231; T. Ślepowron-Romański, Wspo-
mnienie o śp. Janku Rostworowskim, �Na Szlaku�. Miesięcznik Związku B. Więźniów Poli-
tycznych Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Strefie Brytyjskiej Niemiec, Hildesheim, 
15 stycznia 1949, nr 1/9; J. Meysztowicz, Saga Brygady Podhalańskiej, Warszawa 1958, s. 
16, 27, 28, 126; Stanisław Kostka Rostworowski, Rapsod o Janie Rostworowskim, �Kierun-
ki� 1958, nr 44, s. 6-7, �Kierunki� 1959 nr 2, s. 11; Sonderkommando w Gross-Rosen, �Za 
Wolność i Lud� 1966, nr 14, s. 15, przedruk: R. Olszyna, Kl Gross-Rosen � wybór artykułów, 
Wałbrzych 2005, s. 40�41; J. Kowalski, Hotel śmierci, �WTK� 1971, nr 17 z 25 kwietnia; 
Z. Tomaszewski, Ja żyję � a on?, �Kulisy� 1971, nr 775/52, s. 9; J. Garliński, Politycy i żoł-
nierze, Londyn 1972; ks. J. Rykała, �Pan Hrabia�,[w:] Więźniowie, heftlingi, emigranci, 
Warszawa 1972, s. 118�123, przedruk lub pierwodruk - Karty zbryzgane krwią. Miałem przy-
jaciela... Wspomnienie o Janie Rostworowskim; W. Bartoszewski, 1859 dni Warszawy, War-
szawa 1974, s. 529; K. Olchowicz, Ćwierć wieku z �Kurierem Warszawskim�, Kraków 1974, 
s. 84�85; L. Wanat, Apel więźniów Pawiaka, Warszawa 1976, s. 192�200; Biografia byłych 
więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych, t. I, Komitet Wykonawczy: dr 
inż. Andrzej Gładysz, Andrzej Szymowski, Phildaelphia [1976], szkice ks. Bronisława Bau-
rea i Jerzego Kowalskiego; R. Domańska, Pawiak, Więzienie, Gestapo, Kronika 1939�1944, 
Warszawa 1978, s. 365, 439; M. Mołdawa, Gross-Rosen obóz koncentracyjny na Śląsku, 
Warszawa 1980, s. 230, 245 (błędnie: korespondent Krakowskiego IKC w Rzymie);); J. Tu-
cholski, Sylwetki spadochroniarzy, Warszawa 1984; Słownik dziennikarzy polskich 1661�
1945 pod red. W. Zuchniewicza, Warszawa, Prasa Polska 1981-1984; P. Bystrzycki, Znak 
Cichociemnych, Warszawa 1985, s. 339; L. Wanat, Za murami Pawiaka, wyd. 6, Warszawa 
1985, s. 162, 458; A. Cyra, Cichociemny w Gross-Rosen, �Tygodnik Polski� 1986, nr 11, 
s. 1, 14; E. Moszyński, Nil conscire sibi. Cichociemny w Gross-Rosen, �Tygodnik Polski� 
1986, nr 13, s. 10, nr 14, s. 11; J. Tucholski, Cichociemni, wyd. 3, Warszawa 1988, s. 147, 
248, 251, 254, 403; Stanisław Rostworowski, Łuna od Warszawy, wyd. 2, Warszawa 1989, 
s. 146 i nast.; J. Tucholski, hasło w PSB; A. Pruszyńska, Między Bohem a Słuczą, opr. M. 
Pruszyński, Wrocław 1991, s. 236; W. A. Zbyszewski, Zagubieni romantycy i inni, Paryż 
1992, s. 142; K. Bieniecki, Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Kraków 1994, s.362; K. A. 
Tochman, Słownik biograficzny cichociemnych, t.II, Oleśnica 1995, s. 151�152.- rec. J. Kur-
tyka, Nowa książka o cichociemnych, �Zeszyty Historyczne WiN-u� 1995, nr 6, s. 259�265; 
K. Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939�1956, Warszawa 1995, s. 878�879; T. 
Kryska-Kaski, Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 353; M. Bielski, 
Never, �Orzeł Biały�, Londyn nr 1577, listopad 2000, s. 61�66 i odbitka; E. Moszyński, 
Jan Maria Rostworowski � �nil conscire sibi�, [w:] Ludzie i czasy �Czasu�, Toruń 2003, s. 
99�117; Opisanie losów wojennych Jana Rostworowskiego wg Radost Slivopolskiej-Prid-
ham, bułgarskiej emigrantki, dziennikarki BBC, �Gazeta Wąwolnicka� 2004, nr 7, s. 5; J. 
B. Gliński, Gimnazjum i liceum im. Sułkowskich w Rydzynie 1928�1939, wychowawcy i wy-
chowankowie, Warszawa 2005, s. 274; S.J. Rostworowski, Jan Maria Józef Rostworowski 
(1915�1944), �Widnokrąg�. Czasopismo Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy, 
2007 nr 3, s. 70�82 (bibliografia), A. Pardyka, Zarys historii Wąwolnicy, �Widnokrąg� 2007, 
nr 3, s. 59; M. J. Minakowski, Elita wileńska, Kraków 2011, s. 698.
INNE: J. Hanas. A. Pardyka, Wąwolnica � sanktuarium wiary i tradycji, film, Lubelska Wy-
twórnia Filmowa.
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ROZDZIAŁ XLVI

POKOLENIE XVI–XVIII ROSTWOROWSKICH

DZIECI ELŻBIETY Z PLATER-ZYBERKÓW 
I WOJCIECHA SENATORA 
ORAZ ICH POTOMSTWO

POKOLENIE XVI
Dzieci WOJCIECHA i ELŻBIETY 

MARIA Klara (Maka), ur. 30 XII 1908 w Liksnie w majątku Plater Zyberków

Dzieciństwo spędziła w majątku ro-
dziców w Rybczewicach pod Piaskami 
w Lubelskiem, a od 1913 w Winiarach. 
W 1914 wyjechała z matką i rodzeń-
stwem do Sopotu. Z powodu wybu-
chu wojny nie mogła już powrócić do 
Winiar w Królestwie, ale udało jej się 
przedostać w Grodzieńskie do Skidla, 
do majątku Czetwertyńskich, a potem 
do Piotrowszczyzny, folwarku dóbr 
Hutten-Czapskich, w których spędziła 
pierwsze lata wojny. W tym czasie, gdy 
miała osiem lata, matka zajmowała się 
jej edukacją i była z niej bardzo dumna.. 
Pisała bowiem: Z Maką jest rozkosznie 
pracować, lubi się uczyć, interesuje się 
wszystkim, bardzo pojętna i zdolna. 
Czyta masę w wolnych godzinach i od 
paru dni pisać zaczęła bajki i wiersze. 
Jednocześnie mama Ela stwierdzała, że 

Maria Klara (Maka) Rostworowska 
w Winiarach nad Pilicą, 1919
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Maka jest chorobliwie ambitna, przy jakiejkolwiek krytycznej o niej uwadze, 
zagryza się w sobie. Po rewolucji lutowej Maka z rodziną przez Finlandię 
dobrnęła do Sztokholmu, gdzie z początkiem września 1917 spotkała się ze 
swym ojcem i wróciła do Winiar. W związku z potrzebą uczęszczania do 
szkół, zamieszkała w Warszawie przy ul. Chmielnej. Była uczennicą Gim-
nazjum Emilii Plater, ujawniała uzdolnienia do matematyki, łaciny i w ogóle 
do opanowania języków obcych. W latach dwudziestych ojciec kupił majątek 
Ostrowce na Pomorzu. Przebywając tam, uczyła się w domu. Po zdaniu ma-
tury została posłana do międzynarodowego internatu i szkoły prowadzonej 
przez siostry zakonne w Villa Beata pod Fryburgiem w Szwajcarii. Poziom 
nauki był wysoki, gdyż wykładali tam profesorowie, którzy dojeżdżali z Uni-
wersytetu we Fryburgu. Po powrocie do kraju przez brata swojego Wojciecha, 
zwanego Szeszkiem, poznała jego kolegę z podchorążówki w Grudziądzu, 
Józefa Krzyżanowskiego. 
Miało to miejsce w Płocku 
i w towarzystwie swego 
brata zaprosiła go do Ostro-
wiec. Józef po zakończeniu 
podchorążówki studiował na 
kursach Turnaua we Lwo-
wie. Maka rzekomo tam 
również uzupełniała swoje 
wykształcenie. Rezultatem 
tych spotkań było to, że Ma-
ria Rostworowska 14 I 1931 
w Warszawie, w kościele 
Panien Kanoniczek, poślu-
biła Józefa Krzyżanowskie-
go h. Świnka, ur. 26 X 1905, 
syna Adama i Reginy z Mu-
rzynowskich h. Ogończyk. 
Stronę panny młodej repre-
zentowali ojciec Wojciech 
i macocha Katarzyna z Clin-
tonów, matka Marii Klary już 
nie żyła. Małżonkowie od 
stycznia okresowo zamiesz-
kali w Warszawie. Wkrótce 
jednak Józef otrzymał od 
ojca majątek Garbów, pow. 
Kalisz o powierzchni 300 

Maria Klara (Maka) Rostworowska (1908�2003) 
� córka Wojciecha � senatora, 

w dniu zaślubin z Józefem Krzyżanowskim (1905�1951) 
właścicielem Garbowa pow. Kalisz

Rostworowski-Monografia tom2.ind835   835Rostworowski-Monografia tom2.ind835   835 2013-03-20   15:07:262013-03-20   15:07:26



~ 836 ~

ha. Krzyżanowscy zamiesz-
kali w Garbowie. Maka była 
rozkochana w koniach. Jeź-
dziła konno, hodowała konie 
i świetnie je rysowała. Była 
formacji dość niezależnej, 
gdy przychodziły na świat 
dzieci, wychowywała je 
w duchu osobistej odpo-
wiedzialności, nie według 
tradycyjnych reguł. Była 
matką Elżbiety, ur. 14 XII 
1931, Huberta, ur. 23 XI 
1932, Rafała, ur. 28 X 
1936, zmarłego w kwiet-
niu 1938 i Józefa, ur. już 
podczas wojny, 1 II 1940. 
Gdy wybuchła wojna, mąż 
jej, podporucznik 10 pułku 
strzelców konnych (zmoto-
ryzowanego) w Łańcucie, 
został zmobilizowany, lecz 
znalazł się w jednostce za-
pasowej. Niemniej uczest-
niczył w walkach podczas 
bitwy nad Bzurą. Po kam-

panii wojennej dostał się do niewoli niemieckiej, przebywał w oflagu w Wol-
denbergu. Maka została sama z dziećmi, co więcej, zimą1939, jeszcze przed 
urodzeniem Józka, została wysiedlona z Garbowa. Udała się do Szczak pod 
Warszawą, do nowego majątku swego ojca. W czasie okupacji uczyła mło-
dzież przygotowującą się do konspiracyjnego zdania matury, uczyła w gru-
pach matematyki i łaciny. Gdy Niemcy zostali wyparci, nie mogła wrócić do 
Garbowa, bo majątek został rozparcelowany. Jej mąż, który po latach nie-
obecności wracał do kraju, również zastał tylko parcelację Garbowa. Marii 
jakoś na razie zezwolono pracować w szkole w Raczkowie, miejscowości od-
dalonej o 4 km od Garbowa. Józef natomiast znalazł pracę w Łódzkiej Izbie 
Rolniczej, oddział w Sieradzu. Wobec tego Maka także przeniosła się do Sie-
radza, gdzie otrzymała zatrudnienie w szkole. W Sieradzu 28 I 1946 urodził 
się kolejny syn Heniś, a 6 IX 1948 najmłodszy Wojciech. Niestety w 1949 
Józef został usunięty z pracy, znalazł jednak nowe zatrudnienie w żydowskiej 
firmie rolniczej Stanisława i Gustawa Janaszów, został inspektorem plantacji, 

Maria Krzyżanowska od 1939 r. nauczycielka 
matematyki i języków obcych w Szczakach i w Sieradzu. 

Na zdjęciu z okresu powojennego z synami 
Wojciechem i Henrykiem
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działał głównie w rejonie Kutna. Pod jakimś zarzutem został aresztowany 
i przez cztery dni przebywał w zimnej i wilgotnej celi. Przeżycie to wywołało 
kryzys zdrowotny. Okazało się, że ma zaawansowaną gruźlicę. Znalazł się 
w szpitalu w Kutnie, gdzie leczono go już streptomycyną, ale kuracja niewie-
le pomogła. Został przewieziony do szpitala w Warszawie i tam zmarł 31 III 
1951. Podczas choroby w Kutnie był sam, bo Maka nie mogła opuścić domu 
z małymi dziećmi. A Elżbieta też była objęta �przymusową nieobecnością�, 
jak napisał w jednym z listów jej dziadek, Wojciech Rostworowski. Józef 
Krzyżanowski zdawał sobie sprawę z tego, że już odchodzi; zażądał ostatnich 
sakramentów, kilkakrotnie też przyjmował Komunię Świętą. Jego zwłoki, 
złożone początkowo na cmentarzu komunalnym, zostały później przeniesio-
ne do grobowca jego teścia na warszawskich Powązkach.

Przed Marią Krzyżanowską ponownie stanął obowiązek samotnej walki 
o utrzymanie licznej rodziny. Najstarsza córka Elżbieta miała już 20 lat i po-
stanowiła przystąpić do pracy. W dalszym swym życiu była związana ze Sta-
nisławem Sawickim (Buylińskim), który był członkiem Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość, był więziony w Sieradzu i Wronkach. Po jego zwolnieniu 
Elżbieta zamieszkała z nim w Rentynach pod Gietrzwałdem, pracowała w Ol-
sztyńskim Wydawnictwie Prasowym w Olsztynie. Po transformacji ustrojo-
wej wydawała własne pismo. Stanisław zmarł w 1991, a Elżbieta 11 XI 2007 
w Gietrzwałdzie. Hubert miał wtedy 19 lat, był już studentem romanistyki 
na KUL w Lublinie i otrzymywał stypendium. Miał on genre wielkopański, 
ubierał się oryginalnie, był człowiekiem inteligentnym i dowcipnym, z dzie-
ci Maki może najbardziej zbliżonym do rodziny Rostworowskich, zapewne 
dzięki temu, że cztery lata przebywał w czasie wojny w domu swego dziadka 
Wojciecha w Szczakach. Ożenił się z Anną Kwilecką, której matka, Eliza 
z Platerów Stanisławowa Kwilecka, pochodziła z Białaczowa. Hubert i Ania 
mieli dwoje dzieci: Zofię ur. 13 XI 1968 i Jana, ur. 6 VI 1978. Po skończeniu 
studiów do czasu emerytury Hubert pracował jako dziennikarz sekcji francu-
skiej Polskiego Radia, ponadto wykonywał dość licznie zamawiane u niego 
tłumaczenia, najczęściej z polskiego na francuski. 

Kolejny syn Józek w roku śmierci ojca miał 11 lat. Po zadaniu matury 
w Sieradzu, również powędrował na KUL, gdzie studiował polonistykę. Pi-
sywał i publikował utwory literackie � poezje, które komponował nawet przy 
okazjach spotkań towarzyskich. Po uzyskaniu tytułu magistra polonistyki był 
kierownikiem wydawnictw Instytutu Pracy i Higieny Wsi w Lublinie. Włą-
czył się w działalność �Solidarności�, był członkiem władz Regionu Środko-
wo-Wschodniego, brał udział w strajku protestacyjnym �Agromy� w grudniu 
1981, mimo przesłuchań uniknął aresztowania. W 1990 został dyrektorem 
Wydziału Kultury w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, objął też prezesu-
rę Towarzystwa Miłośników Kozłówki. Ożenił się z Elżbietą Gałką, z którą 
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miał dwoje dzieci: Macieja, ur. 22 IX 1966, doktora nauk fizycznych na Uni-
wersytecie Warszawskim i Annę, poślubioną Bartłomiejowi Orlikowi. 

Najmłodszymi, już powojennymi dziećmi Maki byli: Henryk, który 
w roku śmierci ojca miał pięć lat i dość marne zdrowie, a jednak ukończył 
studia i uzyskał tytuł doktora anglistyki, był wykładowcą na Uniwersytecie 
Poznańskim i w Akademii Medycznej. Obecnie, choć nadal jest członkiem 
Instytutu Anglistyki na uniwersytecie, to jednak tworzy własny instytut ję-
zyków, w którym wykłada. Żonaty z Anną Jaźwińską, mgr polonistyki, asy-
stentką na UAM, mieszka stale w nowej dzielnicy Poznania. Bywa z żoną 
na zjazdach rodzinnych organizowanych przez Rostworowskich. Działa pub-
licznie, m. in. w komitecie wyborczym Jarosława Kaczyńskiego, jest wice-
prezesem stowarzyszenia protestującego przeciw stygmatyzacji, tj, bezpod-
stawnym potępieniom ludzi uczestniczących w życiu publicznym. I wreszcie 
Wojciech, który, gdy ojciec zmarł, miał dwa i pół roku. Również ukończył 
Uniwersytet Poznański, był lektorem języka angielskiego na Uniwersytecie 
Gdańskim, ponadto prowadził firmę tłumaczy. Żonaty z Elżbietą Łubieńską, 
ma dzieci: Tomasza, ur. w 1974, Joannę, ur. w 1979 i Weronikę, ur. w 1984.

Wojciech Rostworowski, ojciec Maki, pisząc w 1951 list do Zofii Rostwo-
rowskiej z informacją o śmierci swego zięcia, donosił jej, że Maka ma 400 zł 
renty na dzieci, a brat cioteczny zmarłego męża przesyła jej paczki z USA. 

Anna z Jadźwińskich i jej mąż dr Henryk Krzyżanowski, syn Maki, 
wykładowca na Uniwersytecie Poznańskim � na tle sylwetki  swego wuja o. Piotra podczas 

wystawy �Bogu i Ojczyźnie � Rostworowscy�, eksponowanej w Dobrzycy pow. Kalisz
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Informację tę uzupełniał słowami pełnymi nadziei: Jakoś więc z Bożą pomocą 
i zupełnie nadzwyczajną ofiarnością ludzką, której Maka doświadcza na każ-
dym kroku i powszechną sympatią, która całą tę osieroconą gromadkę otacza, 
może ufać, że sobie jakoś da radę i że tego chleba powszedniego, o który się 
nam Pan Jezus kazał modlić, nie zabraknie. Sam Wojciech, póki żył, pomagał 
córce czym mógł. Z perspektywy czasu widać, że jego słowa były prorocze. 
Maria Krzyżanowska w 1955 zwolniła się z pracy w szkole i zaczęła po osiem 
godzin dziennie dawać prywatne lekcje języków angielskiego i francuskiego. 
W Sieradzu nie było osoby, która by mogła konkurować z jej umiejętnościami 
i w rezultacie zaczęła zupełnie dobrze zarabiać, zdobyła w ten sposób fundu-
sze na wykształcenie uniwersyteckie dwóch młodszych synów. 

W tym okresie sieradzkim zaczęła się interesować filmem i sportem wy-
czynowym, co dawniej było jej zupełnie obce, ale czyniła to, by utrzymać 
dobry kontakt z synami. Osobą, z którą utrzymywała nieustanny kontakt ko-
respondencyjny i duchowy był jej młodszy brat o. Piotr Rostworowski, który 
notabene, udając się za granicę, czy też powracając z dalekich podróży, starał 
się znajdować czas na to, by ją w Sieradzu odwiedzać. Wspominały jej dzieci, 
że gdy o. Piotr miał przybyć do jej domu robiła lane ciasto do zupy z samych 
żółtek, żeby tylko dać mu wszystko, co najlepsze. Utrzymywała też relacje z in-
nymi członkami rodziny, uczestniczyła w zjeździe członków rodziny Rostwo-
rowskich, jaki się odbył w Gębicach, w pow. gostyńskim, a więc w Wielko-
polsce. Sieradz opuszczała najczęściej w związku z jakimiś uroczystościami 
rodzinnymi swych synów, na przykład przybyła na uroczystość ślubną Józka 
do Lublina. Natomiast na wszystkie święta, podczas których uzyskiwała nie-
jako urlop od swych zajęć, udawała się do Poznania, do domu swego syna 
Henryka. On stanowił największe dla niej oparcie. W jednym ze swych listów 
Maka pisała: Heniś kupił �malucha�, więc przyjechał po mnie i odwiózł mnie 
z powrotem. Podróż koleją staje się coraz bardziej uciążliwa. � 

Maria Krzyżanowska w 1986 przerwała swą aktywność zawodową i w na-
stępnym roku na stałe przeniosła się do syna do Poznania. Ponieważ Bóg jej 
dał długie życie, pod opieką swego syna i ogromnie sympatycznej synowej 
spędziła około dwunastu lat. Zmarła w Poznaniu 8 III 2003, lecz pochowana 
została w grobowcu swego ojca Wojciecha Rostworowskiego na Powązkach 
w Warszawie. Uroczystość pogrzebową zorganizował Józef Krzyżanowski, 
przejmując przywództwo rodzinne w sytuacji, kiedy jego schorowany straszy 
brat Hubert na uroczystość przybył już na wózku inwalidzkim.

Maria Krzyżanowska w życiu swoim okazała hart woli i ducha. Właści-
wie już od czasu wybuchu wojny w 1939 musiała dźwigać odpowiedzialność 
za swą liczną rodzinę. Nie bała się zabiegać o jej powiększanie wtedy, kiedy 
już była kobietą dojrzałą i matką trojga dzieci. Okazała zdolność wychowania 
córki, lecz przede wszystkim czterech chłopców, którzy w życiu dorosłym 
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byli nadzwyczaj czynni i umiejący wykorzystać swe wrodzone zdolności. 
Okoliczności życia, a przede wszystkim jej zamieszkanie w Sieradzu, spra-
wiły, że jej kontakty rodzinne z Rostworowskimi były dość ograniczone, na-
tomiast dla umocnienia sił biologicznych i intelektualnych rodziny Krzyża-
nowskich uczyniła naprawdę wiele.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Elżbiety Rostworowskiej do męża (1917 r.). mps w posiadaniu Woj-
ciecha K. Rostworowskiego; ARCHIWUM ZWIĄZKI RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy Wojciecha 
Rostworowskiego do Zofii Rostworowskiej, Zalesie Dolne, 13 VI 1951; Marii Krzyżanow-
skiej do Zofii Rostworowskiej, Sieradz, 18 VI 1951, Sieradz, 3 VII 1951; do S.M. Rostwo-
rowskiego, Sieradz, 24 I 1975; do Ludwika Rostworowskiego, Sieradz, 31 XII 1985; relacja 
Huberta Krzyżanowskiego; BKUL 1221 Zaproszenia ślubne, k. 96 fair part ślubne. 
PUBLIKACJE: M. Czapska, Europa w rodzinie. Czas odmieniony, Kraków 2004, s. 248 (błęd-
nie �Mika�); M. Florkowska, Ojciec Piotr � benedyktyn, kameduła, rekluz, Kraków 2004, s. 
44�45; o. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 143 i nast.

WOJCIECH Jan imię zakonne PIOTR, ur. 12 IX 1910, benedyktyn i kamedu-
ła – będzie mu poświęcony kolejny biogram

HENRYK Wiktor (Heniś), ur.28 stycznia 1912 w Rybczewicach, pow. Kras-
nystaw, wojskowy, kapitan WP, piosenkarz, poeta, tłumacz francuskich 
sztuk teatralnych

Przebywał w kolejnych majątkach 
ojca: Winiarach, Płutowie, Ostrowcach 
i w Szczakach. Podczas I wojny świa-
towej, jako mały chłopczyk, odbył 
z matką podróż z Sopotu, do Skidla 
i Piotrowszczyzny i przez Sankt Peters-
burg, Wyborg, Sztokholm z powrotem 
do Winiar. Były wtedy pierwsze lata 
jego nauk. Matka o nim pisała: Heniś 
wszystkie nowe wiadomości i nauki 
przyjmuje z wielką trudnością, po ja-
kimś czasie dopiero klapki jakieś w nim 
się otwierają i wtedy idzie jak po maśle. 
Z początku myślałam, że nigdy liter się 
nie nauczy. i mnie i Werci [nauczyciel-
ce z Polski] ręce opadały. Raptem, jed-
nego dnia zaczął od razu wcale nieźle 
czytać. W latach 1923�1924 uczęszczał 
do Gimnazjum św. Stanisława Kostki 

Henryk Rostworowski (1912�1984) 
� uczestnik bitwy pod Kockiem, 

jeniec Woldenberga, piosenkarz, poeta, 
tłumacz francuskich sztuk teatralnych
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w Warszawie, w którym atmosfera wychowawcza była głęboko katolicka. 
Potem przerwał naukę z powodów zdrowotnych. W latach 1928�1929 był 
uczniem Gimnazjum OO. Marianów na Bielanach w Warszawie, natomiast 
w roku szkolnym 1929/1930 uczęszczał do gimnazjum w Zakopanem, gdzie 
zdał maturę. W latach 1930�1932 odbywał studia w Wyższej Szkole Handlo-
wej (Institut Commercial) w Grenoble we Francji, był przyjęty na Wydział 
Prawno-Handlowy, w 1932 otrzymał dyplom ukończenia szkoły. 

Gdy powrócił do kraju, zapisał się z datą 21 XI 1932 na Wydział Pra-
wa Uniwersytetu Warszawskiego. W systematycznym prowadzeniu studiów 
przeszkadzał mu obowiązek odbycia służby wojskowej. 18 IX 1933 wstąpił 
na VIII kurs do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, 
w 1934 w stopniu wachmistrza podchorążego otrzymał przydział do 2 Pułku 
Ułanów Grochowskich w Suwałkach, 12 września tego roku został przenie-
siony do rezerwy. Ale już w 1935 został wezwany na sześciotygodniowe ćwi-
czenia wojskowe, po których otrzymał stopień podporucznika rezerwy. Jego 
większa koncentracja na sprawach studiów nastąpiła w latach następnych: 
9 I 1936 zdał egzaminy z kursu III, 16 IV 1937 z kursu IV. W 1937 był po-
nownie na ćwiczeniach wojskowych. W 1938 został współpracownikiem Pol-
skiej Agencji Publicystycznej. Była to agencja prywatna. Jej zwierzchnikiem 
i współwłaścicielem był Wojciech Rostworowski, ojciec Henisia, a pozosta-
wała pod dyrekcją red. Józefa Kuczabińskiego. Heniś przez Agencję został 
wysłany do Berlina, w którym przebywał od sierpnia 1937 do marca 1938. 
Po powrocie zdawał egzamin poprawkowy z prawa cywilnego. W latach po-
przedzających wojnę był zaangażowany w pracę redakcyjną nad wydawanym 
w języku francuskim biuletynem informacyjno-politycznym �Les Derniềres 
Nouvelles�, który z inicjatywy jego ojca był dostarczany przedstawicielstwom 
dyplomatycznym akredytowanym w Warszawie. Mieszkał w stolicy przy ul. 
Obrońców 1, interesował się życiem politycznym, znał na przykład na pamięć 
numery telefonów sejmowych wszystkich posłów, a jednocześnie dobrze się 
bawił, szczególnie w karnawale 1939. Z tego czasu wspominał go Jacek Woź-
niakowski: Heniś był nadzwyczaj przystojnym mężczyzną i stanowił ozdobę 
wielu spotkań towarzyskich. Pamiętam go z różnego rodzaju dansingów, kie-
dy tak rzewnie i lirycznie, niemal wzorcowo tańczył walca. A zaprzyjaźniony 
z Henrykiem Eustachy Sapieha wspominał jego udział w ślubie Lorci Sapie-
żanki z Krzysztofem Czarnieckim, na którym Heniś zaśpiewał �Kochajmy 
się�, a potem poproszony o przemówienie, swą mowę od razu wygłosił wier-
szem. Sapieha zapisał: Popularny Heniś rzadko opuszczał jakiś ważniejszy 
ślub. Natomiast studiów prawniczych do czasu wybuchu wojny nie ukończył.

W kampanii wrześniowej brał udział jako oficer ordynansowy gen. Zyg-
munta Podhorskiego, dowódcy Suwalskiej Brygady Kawalerii. Z Brygadą tą 
przebył cały szlak bojowy, w końcowej fazie kampanii wrześniowej był ofice-
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rem ordynansowym Zgrupowania Kawaleryjskiego kryptonim �Zaza�, dowo-
dzonego również przez gen. Podhorskiego. Ze zgrupowaniem tym doszedł aż 
na Lubelszczyznę i był uczestnikiem bitwy stoczonej pod Kockiem, Serokomlą 
i Adamowem. Ostatnią jego czynnością jako adiutanta dowódcy pułku było 
niszczenie dokumentów z kancelarii pułkowej. 6 X 1939 został wzięty do nie-
woli niemieckiej. Za udział w kampanii wrześniowej otrzymał Krzyż Walecz-
nych przyznany po wojnie przez kapitułę pod przewodnictwem gen. Władysła-
wa Andersa w Londynie. Niemcy jeńców przewieźli do obozu przejściowego 
w Ziegenhein, gdzie trzymali ich pod podziurawionymi namiotami ustawio-
nymi na podmokłym terenie. Przygnębienie wśród jeńców było ogromne. Nad 
leżącymi na brudnych wiązkach słomy oficerami nagle pojawili się dwaj ich 
koledzy, schudnie ubrani, w długich kawaleryjskich płaszczach, przepasanych 
pasami koalicyjnymi i zaczęli kolegów swych częstować porcjami jedzenia 
branego z kotła pozostawionego przez wachtę niemiecką. Byli to dwaj kawa-
lerzyści: Stefan Czetwertyński i Henryk Rostworowski. Misję swą wypełniali 
w sposób bardzo uprzejmy i pogodny, co znakomicie wpływało na psychikę 
głodnych i przemarzniętych jeńców. Wspomnienie o tej nadzwyczajnej usłudze 
na długo pozostało w pamięci przebywających w oflagach Polaków. 

Wkrótce transport jeńców został przewieziony do oflagu IX B w Weilbu-
rgu nad Lahną. Heniś po przybyciu do tego oflagu włączył się w nurt życia 
kulturalnego uwięzionych oficerów. W ramach wieczoru kulturalno-muzycz-
nego zaprezentował Hymn Ziegenheiny, podczas późniejszych wieczorów 
artystycznych odwołał się do programu francuskiego w wieczorynce Prosia-
czek francuski, a także prezentował swoje fraszki. Od 2 XII 1939 realizował 
stały program Czarna kawa przy piwie, który reżyserował Kazimierz Rudz-
ki. Prezentował swoje wiersze, z których część zamieścił w tomie Kamie-
niołomy, który w 1940 ukazał się w Woldenbergu w formie powielaczowej, 
w nakładzie około 120 egz. Przygotowali go koledzy oflagowi E. Szubert 
i J. Gawron, a rysunkami ozdobił Jerzy Staniszkis. Podczas kolejnych spot-
kań w programie Czarna kawa przy piwie recytował swoje wiersze: Pieśń 
o kantynie, Repeta, List z Warszawy, Wiersz o higienie, no i bardzo znany 
Walc zimowy,wiersz napisany właśnie na Boże Narodzenie, na melodię walca 
angielskiego. Muzykę do niego skomponował Jan Landy. I on też tekst wier-
sza przesłał do kraju swemu przyjacielowi Olgierdowi Straszyńskiemu, który 
do utworu skomponował nowy, inny podkład muzyczny. W toku ostatniego 
spotkania sylwestrowego z 31 XII 1939 w oflagu czytany był jeszcze inny 
wiersz Henisia Paczki vel Ballada o paczkach. 

Wspomniany już tom Kamieniołomy otwierało motto autorstwa Juliusza 
Słowackiego � Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei. �Większość utwo-
rów powstała w Weilburgu, a potem w Osterode. Wiersze Rostworowskiego te-
matycznie wyrastały z kampanii wrześniowej. Z reguły dedykował je swemu 
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dowódcy spod Kocka, gen. Podhorskiemu, ale zwracały się one też ku latom 
okupacji bądź mówiły o przygotowaniach niemieckich do ofensywy we Francji, 
o walkach w Norwegii. Były niejako kroniką zdarzeń, a także przeżyć obozo-
wych, czego przykładem jest wiersz Wizyta o przybyciu siostry z kraju, która 
widzi swego brata tylko za drutami. Jest to poezja okolicznościowa, przepojo-
na duchem patriotycznym, której strofy na pewno były chętnie słuchane przez 
uwięzionych polskich oficerów, acz z upływem czasu jej niegdyś bardzo silna 
ekspresja maleje. Henryk w tym okresie pisał także fraszki, które niepublikowa-
ne, nie przetrwały do czasów obecnych. Angażował się do recytacji poetyckich, 
uczestniczył w wieczorze literackim, podczas którego prezentował wiersze Ma-
rii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz Testament mój Juliusza Słowackiego. 

W maju 1940 internowani oficerowie zostali przewiezieni do oflagu XI 
A w Osterode am Harz, niedługo potem do oflagu II C w Woldenbergu. Tu 
już Heniś bardzo znacznie rozwinął swoją działalność. Jak wspominał jeden 
z oficerów: Henryk chodził po wieczornym apelu po barakach, co już nie 
było zbyt bezpieczne, zawsze elegancki i uśmiechnięty � śpiewał, deklamo-
wał, gawędził, dając cenne chwile zapomnienia znękanym kolegom. 14 XII 
1940 odbył się �Poranek Poetów Obozowych�, podczas którego prezento-
wał swoje wiersze. Narodziła się wówczas myśl, by organizować konkursy 
literackie, których wyniki podlegałyby ocenie powołanego zespołu sędziów. 
Jednym z sędziów został właśnie Rostworowski. W kolejnych latach już był 
uczestnikiem wszystkich ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych. Wystę-
pował w szopkach, programach satyrycznych, używając pseudonimu Roz-
perowski, recytował teksty w programie grupy poetów �Zaułek Literacki�, 
którego dorobek został uwieczniony w tomiku oflagowym pt. Warsztat Ze-
społu Zaułek Literacki. Z tego okresu wspominane są jego różne utwory jak 
piosenka Szedł żołnierzyk na melodię francuską En passant par la Lorraine, 
Walc zimowy z muzyką Jana Landy i Olgierda Straszyńskiego, Daleka dro-
ga, również z muzyką Jana Landy i wreszcie Mój brat wiatr z muzyką Ol-
gierda Straszyńskiego. W tej ostatniej piosence zabrzmiała właśnie bardzo 
silnie nuta patriotyczna, gdy Rostworowski pisał o Polsce: 

 Lecz jest tam wiara gorąca,
 Taka, co góry przenosi,
 Co grzeje mocniej od słońca
 I cud u Boga wyprosi

 I my więc wierzymy jak oni,
 Że wkrótce ten dzień nastanie,
 Że dzwon wolności zadzwoni
 I Polska nam zmartwychwstanie.
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 To mówi wiatr, mój brat,
 Co się przez druty wkradł.
 Powtarzam wam,
 Śpiewam wam
 Piosenkę co przyniósł mi wiatr

W całym kulturalnym życiu obozowym zaznaczała się obecność Rostwo-
rowskiego. Śpiewał swoje liryczne piosenki na spotkaniach w kawiarence 
�Sen� zorganizowanej w październiku 1941 przez por. Stefana Czetwertyń-
skiego. Prezentował swe utwory w rewii z 1942, nazwanej �Pod szczęśliwą 
gwiazdą� w reżyserii K. Rudzkiego. Z trzema kolegami: Stefanem Flukow-
skim, Andrzejem Nowickim, Ludwikiem Natansonem przygotował widowi-
sko muzyczne Jajko Kolumba z muzyką Stanisława Gajdeczki. Inscenizacja 
ta, która nastąpiła 27 IV 1941, była uznana za największe osiągnięcie tea-
tru obozowego w Woldenbergu. Heniś w tym widowisku grał damską rolę 
Hrabiny, która zwraca się do Izabeli z prośbą o poszukiwanie zaginionego 
Kolumba. Gdy go odnaleziono, przebywał na jakiejś wyspie i zajmował się 
ustawaniem na sztorc jajek, co mu się jednak nie udawało. Widowisko miało 
być zakamuflowaną satyrą na Stany Zjednoczone, które wówczas jeszcze nie 
przystępowały do wojny. Po wojnie w latach 1945�1946 Jajko Kolumba było 
grane w Teatrze Starym w Krakowie. Wspólnie z Wojciechem Wnorowskim 
Rostworowski napisał komedię Nic nie rozumiem, której premiera odbyła się 
30 IV 1942 w teatrze oflagowym. Przygotował też w 1943 wielkie widowi-
sko muzyczne pt. Tivoli, które wystawiane było w reżyserii K. Rudzkiego 
z muzyką S. Gejdeczki.. Pokazów było niewiele, bowiem w obozie została 
zarządzona żałoba po katastrofie, w której zginął gen. Sikorski.

Wkrótce w zespole prowadzącym dotąd teatr obozowy nastąpił kryzys 
wywołany tym, że przewodniczący Komisji Kulturalno-Oświatowej obozu, 
płk Jan Ciałowicz, przeciwstawił się zamiarowi wystawienia sztuki Stefana 
Flukowskiego Chwila królewskiej niemocy. 4 VII 1943 większość oficerów 
prowadzących teatr złożyła rezygnację. Wkrótce też ze swych funkcji zostali 
oni odwołani rozkazem starszego obozu, z tym, że rozkaz ten ustalał nowe kie-
rownictwo, mianując por. Sławomira Landnera kierownikiem teatru, a ppor. 
Henryka Rostworowskiego jego kierownikiem literackim. W tym zespole 
personalnym teatr wystawił 28 XI 1943 Marię Stuart, w której rolę Darnleja 
zagrał Heniś. Wkrótce potem zaprezentowano Damy i huzary. Z początkiem 
nowego roku znów nastąpiły zmiany w kierownictwie teatru, niemniej He-
niś z nim ściśle współpracował, przygotowując przekłady sztuk francuskich. 
Przetłumaczył Victora Hugo Hernani wierszem i Król się bawi oraz Jean Gi-
raudeux Ondynę. Jego autorstwa było wielkie widowisko muzyczno-baletowe 
pt. Piknik, grane od 6 II do 18 III 1944. Wystąpił nawet w Teatrze Kukiełko-
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wym ze swym tekstem Bal na Szklanej Górze. Ostatnia premiera sceniczna 
autorstwa Rostworowskiego nosiła tytuł Wigilia żołnierska i była wystawiona 
w połowie stycznia 1945 w reżyserii Sławomira Lindnera, m. in. grał w niej 
Stanisław Strugarek.. Inscenizacja ta już nie była wstanie przykuć uwagi jeń-
ców, którzy wyczekiwali godziny wyzwolenia. Okres pobytu w obozie ujaw-
nił to, że Rostworowski miał wielki dar prezentacji w kameralnym nastroju 
piosenek, wierszy, fraszek i czynił to wszystko z wielkim genrem osobistym 
i dużą kulturą, co mu zjednywało wiernych słuchaczy. Rostworowski parał się 
także jakoby nauką, bowiem przez dwa lata był lektorem literatury francuskiej 
na Uniwersytecie Woldenberskim, którego charakter naukowy został uznany 
po wojnie. Ponadto jako jeniec miał możność organizować poranki piosenki 
francuskiej dla robotników francuskich przymusowo pracujących w Niem-
czech. Prezentował wówczas repertuar Maurice Chevaliera, Charlesa Treneta, 
Lucianne Boyer, Josephine Baker i innych znanych artystów francuskich.

O erupcji jego twórczości dochodziły słuchy do kraju. Nawet docierały 
niektóre wiersze, przesyłane w listach jeńców, które były recytowane na róż-
nych tajnych konwentyklach w Warszawie, Krakowie czy Lublinie. Do wier-
sza Kamieniołomy Franciszka Leszczyńska skomponowała muzykę i stał się 
on popularną piosenką czasu okupacji. Utwór ten, wraz z innymi wierszami 
Rostworowskiego List z Warszawy, Program sylwestrowy, Ballada o paczkach, 
został w 1941 w Warszawie opublikowany w Antologii poezji współczesnej, 
konspiracyjnie przygotowanej przez Stanisława Miłaszewskiego i Jana Janicz-
ka. Jeden z oflagowych kolegów, rtm. Stefan Stablewski, napisał w liście do 
ojca Henryka przebywającego w Szczakach, że podporucznik cieszy się w ofla-
gu wielkim poważaniem i mirem dzięki swej twórczej aktywności. Senator 
Wojciech, jak wynika z korespondencji, pod wpływem tych wiadomości zaczął 
sądzić, że może jego syn powinien już pójść w kierunku teatralnym, tylko, by 
to było coś poważnego, a nie trąciło, broń Boże, kabotyństwem. Sam Heniś 
korespondował z krajem, między innymi swojej stryjecznej siostrze kanonicz-
ce Annie Rostworowskiej przesyłał blankiety na tytoń, które upoważniały do 
wysłania do oflagu większej ilości tytoniu. Anna spełniła jego oczekiwanie, 
a on podziękował jej drogą okrężną w liście do Anuli Brezy, swej kuzynki, 
również kanoniczki, z którą już przed wojną łączyły go zażyłe stosunki. Forma 
ta zdenerwowała darczynię tytoniu Annę Rostworowską. Warto wspomnieć, że 
Heniś był nadzwyczaj przystojnym mężczyzną, miał przepiękne wielkie oczy, 
których spojrzenie musiało na paniach robić niemałe wrażenie. Paczki do ofla-
gu naturalnie wysyłał mu ojciec ze Szczak, ale miał też je posyłać z Hiszpanii 
Mikołaj Rostworowski, z czego nie zawsze terminowo się wywiązywał. 

Po ponad pięciu i pół latach gehenna niewoli zaczęła zmierzać ku końco-
wi. Ale Niemcy postanowili ewakuować obóz w Woldenbergu. Jeńców gnali 
500 km, aż za Łabę. Doszli pod Lubekę, tam w miejscowości Grabau. 29 IV 
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1945 zostali wyzwoleni przez Brytyjczyków. Dla Henryka Rostworowskiego 
nastał dzień wolności.

Po powrocie do kraju Heniś wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, ale 
wstąpił artystycznie. Od maja 1945 został bowiem członkiem zespołu artystycz-
nego Teatru Domu Żołnierza w Łodzi, gdzie występował jako aktor, konferan-
sjer i piosenkarz. W lipcu 1945 debiutował w Rozgłośni Łódzkiej Polskiego 
Radia jako uczestnik stałej audycji Mozaiki łódzkie. Natomiast od 1948 stale 
był obecny na falach Polskiego Radia w Warszawie jako wzięty piosenkarz. 
Akompaniament do jego utworów przygotowywała Franciszka Leszczyńska. 
W Zakładzie Nagrań Dźwiękowych �Muza� nagrał 30 płyt. W nagraniach 
towarzyszył mu Zespół Instrumentalny Mieczysława Janicza. Z tego okresu 
wspominane są jego piosenki: Dzień bez ciebie mi się dłuży, Żal mi okazji utra-
conych, Tramp, Dym i dom, Uroki jesieni, Piosenka wagabundy, Mansarda, 
Jaś i harmonia, Moja Dorotka, Melodia z mojego podwórka, a przede wszyst-
kim nagrane płyty z 1948: Pada deszcz, Minut pięć oraz nagrane w 1949: 

Teatr Domu Żołnierza w Łodzi w 1945 r. wystawiał sztukę G.B. Shaw�a �Pigmalion�. 
Drugi od lewej Henryk Rostworowski w roli Freda
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Miluśka moja, Ay � ay � ay, 
Jestem zawsze rad. Z jego 
słowami nagrywanie były 
także piosenki z muzyką He-
leny Kunickiej: Jestem sama 
dziś, Gdzieś musi być świat, 
Czy czasem tęsknisz? I inne. 
Pisywał nawet piosenki do 
filmów rysunkowych, jak 
np. Lis i bocian. Przełożył 
na język polski szereg szla-
gierów z repertuaru zachod-
niego: Stary młyn, Siboney. 
Tiko-Tiko, Czy czasem nie 
tęsknisz jak ja, Summer time, 
Yesterday, Besa me mucho 
Rzecz ciekawa w 1947 najbardziej renomowane wydawnictwo władzy ludo-
wej �Czytelnik� wydało utwór pt. Marsz robotniczej Łodzi, do którego mu-
zykę, jak głosiła okładka, napisała Franciszka Leszczyńska, a słowa Henryk 
Rostworowski. Wydawać by się mogło, że prezentacja takiego utworu jest ha-
raczem dla władzy ludowej, jaki złożyli niezależni twórcy Leszczyńska i Ro-
stworowski, po to, by mogli działać na polu kulturalnym. Tymczasem, jak się 
odsunie okładkę, utwór ten nosi inny tytuł � Łódź to nie tylko Piotrkowska. 
Marsz. Właśnie to jest motywem tego utworu, że Łódź to nie tylko wystawna 
ulica Piotrkowska.. Bowiem dalsze strofy piosenki o Łodzi mówią:

 Jeśli chcesz poznać ją i czuć,
 Po peryferiach chciej pochodzić,
 Gdzie żyje Łódź prawdziwa
 I w koło wiele doli złej.

 Popłynie wiosna ulicami
 W rytm serca i piosenki,
 Bo rytmem mocnym bije serce,
 Nocą słyszysz trybów zgrzyt,

 Słońce co dzień czerwienią zachodzi,
 Pracy znów podrywa rytm.
 O radosnym jutrze myślą młodzi,
 Chętni pracą zdobywać marzeń szczyt,
 Bo wie już dziś roboczy lud,
 Że wiele wart jest zwarty trud.

�Jestem rad..� � to jedna z bardzo licznych piosenek 
śpiewanych przez Henryka Rostworowskiego
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Jest to ciekawy utwór, warto by było poznać jego tekst pierwotny, ten, 
który napisał Rostworowski, bowiem beztreściowa zwrotka� Popłynie ulica-
mi wiosna/ W rytm serca i piosenki� zupełnie robi wrażenie tekstu zastępcze-
go wobec usuniętego, który rozwijał myśl o doli złej peryferyjnych dzielnic 
Łodzi. W każdym razie utworu tego nie można poczytać za taki, który by 
miał zjednać łaski ówczesnych dysponentów krajowego życia kulturalnego, 
a jednak został przez nich przyjęty i zaprezentowany pod innym tytułem i za-
pewne szczyptę zmieniony przez cenzurę.

Natomiast charakterystycznym dziełem dla profilu Rostworowskiego 
było opublikowanie przez niego w 1948 w Wydawnictwie Ludwika Fiszera 
trzech tomów Piosenek świata. Tomiki te zawierały przekłady 46 szlagierów 
świata zachodniego, przełożonych przez Rostworowskiego na język polski 
z podaniem melodii utworu macierzystego. Co tu dużo mówić, w tych latach 
było to na pewno wydawnictwo, jakie w stu procentach trafiało w oczeki-
wania muzyczne młodzieży. Wśród opublikowanych utworów znajdowało 
się wiele bardzo melodyjnych piosenek, w tekście których autor pozostawił 
słowa zaczerpnięte z francuskiego bądź hiszpańskiego, co nadawało im urok 
kultury zachodniej. Ale i nie sama melodyjność się liczyła, ale lecz także na-
miętność skojarzeń, która również przyczyniała się do popularności tych pio-
senek wśród młodych, tych, dla których wówczas największą rozrywką był 
taniec. By zobrazować innowacyjność poety przytoczymy niektóre teksty::

   Besa me mucho!
   Besa me,
   Besa me mucho!
   Słowa piosenki tej dzwonią mi w uszach i drżą,
   To one uczą,
   Jak ci powiedzieć, jak wyznać ci miłość mam swą,
   Bo wiesz, że �Basa me�
   To znaczy �Całuj mnie�.
   Może dotyczyć to nas,
   �Mucho� to mocno tak,
   Bym poczuł ust twoich smak,
   Więc śpiewaj mi jeszcze raz:
   Besa me,
   Besa me mucho!
   Życie piękniejsze jest jeszcze od piosenki tej słów,
   Besa me mucho!
   Powiedz, gdy zechcesz te słowa powtórzyć znów.

Słowa piosenki dawały punkt zaczepienia do rozmów, jakie mogli w tań-
cu prowadzić ze sobą chłopcy i dziewczęta, gdyż nie trudno dostrzec, że sło-
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wa te wprost odnosiły się do relacji między tańczącymi.. A teraz inna piosen-
ka, która zyskała dużą popularność:

   Pamiętam, pierwsze rendez vous
   Na ławie pod krzewami bzu.
   Pamiętam, żem twoje imię zgadł
   I że we włosach miałaś kwiat. 

   Pamiętam pierwszy uśmiech twój
   I twej sukienki prosty krój,
   W którym znać było dobry smak.
   I pierwsze twe nieśmiałe �tak�.

   Pamiętam każdy dzień po dniu,
   Nasze następne rendez vous.
   Pamiętam tyle, tyle dni.
   Twój pierwszy list i pierwsze łzy.

   Pamiętam świetnie pierwszy spór,
   Jazdę nad morze, powrót z gór.
   I tak w płomieniach stanął świat
   I jak mi gdzieś twój zginął ślad.

Ta piosenka treściowo znacznie bogatsza od poprzednio przypomnianej, 
jest dobrze psychologicznie uchwyconą historią spotkania dwóch osób, po-
między którymi nagle wzbudzone uczucie się gdzieś zagubiło. A przecież ile 
takich sytuacji w życiu młodych osób musi się zdarzyć? Stąd można śmia-
ło powiedzieć, że skojarzenia Rostworowskiego odpowiadały treści przeżyć 
młodzieży, do której jego piosenki były adresowane. W piosenkach tych po-
brzmiewały też skojarzenia młodopolskie lub w ogóle poetyckość nieco retro, 
ale to właśnie chwytało za serce. Otóż znów przykład:

   Gdy w maju zakwitną nam bzy
   Do gaju ja pójdę i ty
   W ruczaju wyłowić te sny,
   Gdy się stroją we mgły.

Lub inny utwór, świadczący o bardzo szerokim zakresie skojarzeń, jaki-
mi dysponował autor, chcąc objąć skalę uczucia miłości:

   Gdy mi usta twe dasz choć raz,
   Dam ci księżyc i tysiąc gwiazd.
   Może słońce ci także dam,
   Lecz jeszcze nie wiem sam.
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   Z konstelacji dostaniesz sznur,
   Może nawet futerko z chmur,
   Złotopióre komety dwie,
   Gdy dasz mi usta twe.

I wreszcie jedna bardzo sławna i popularna, a zawierająca często podej-
mowany przez Rostworowskiego motyw nieuchronności rozstania: 

   Tik-tak (Don�tery) muzyka Sunny Skylar

   Tik-tak
   Wydzwania zegar czas.
   Czas, co rozłączy nas
   Pewnego dnia.
   Tik-tak
   I musi przyjść ten dzień,
   Co blask zamieni w cień
   Za rok, czy dwa.
   Tik-tak
   I jakiż na to lek?
   Jak czasu wstrzymać bieg,
   Gdy na przód gna?

W Internecie, w tekście poświęconym Henrykowi Rostworowskiemu, 
wymieniono 61 jego piosenek, potem w drugiej pozycji jako wybór 50 piose-
nek. W tych dwóch pozycjach tytuły często się pokrywają, choć nie zawsze. 
Jeszcze nie zostały tu wymieniony wszystkie utwory, nawet niektóre z tych, 
o których tu wspomnieliśmy. Nie ma zatem pełnego rejestru jego dorobku 
piosenkarskiego, a tym bardziej analizy jego walorów artystycznych.

Heniś w tym czasie nie tylko zajmował się poezją �miłosną�, ale także, 
o dziwo!, pisał opowiadania dla dzieci. Oto tytuły niektórych: Przygody nie-
ustraszonego Hipka, Słoń w sklepie z porcelaną, Chińczyk. Najczęściej były 
zamieszczane w piśmie �Przygoda�. Ponadto za pośrednictwem radia włączył 
się w działalność umuzykalnienia dzieci w ramach akcji prowadzonej przez 
panią Merenhalcową oraz siostry z domu Zdziechowskie � Marię Koczurbinę 
i Magdę Młynarską, matkę znanego piosenkarza Wojciecha Młynarskiego. 
Komponował też piosenki do filmów rysunkowych, jak na przykład Lis i bo-
cian, także z muzyka Leszczyńskiej.

Rostworowski w 1948, korzystając z demobilizacji, w stopniu porucz-
nika przeniósł się do Warszawy. Wacław Kłyszewski, kolega z Gimnazjum 
św. Stanisława Kostki, wspominał go: Przystojny, elegancki, o nienagannych 
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manierach, doskonale mówiący po francusku, dysponował miłym głosem 
i w perfekcyjny sposób opanował piosenki francuskie. Teraz Henryk, niejako 
na własny rachunek, występował jako piosenkarz w �Kabarecie Literackim� 
oraz w kawiarni �Inna�, później w kawiarni na ostatnim piętrze Grand Hote-
lu. Jednocześnie komponował utwory muzyki rozrywkowej, tanecznej, które 
były nagrywane na płyty i cieszyły się wielkim powodzeniem na dansingach 
i podczas różnego typu zabaw. Jego trzydzieści płyt rozeszło się w nakładzie 
liczącym ponad półtora miliona egzemplarzy. Wielowątkowa twórczość przy-
nosiła mu dostateczne dochody, tak iż nie musiał pracować zarobkowo. W la-
tach 1950�1951 układał teksty piosenek dostosowanych do potrzeb szkół. 
Były to Nowy rok szkolny, Piosenka o nowym roku, Wiosenny mazurek, Jaś 
i harmonia i inne. Teksty te były drukowane w piśmie �Radio i świat� oraz 
w wydawnictwach szkolnych. Muzykę do nich, jak zawsze, komponowała 
Franciszka Leszczyńska. Godne uwagi było to, że zarówno Leszczyńska jak 
Rostworowski potrafili wciąż znajdować nowe, poprzednio niewykorzysta-
ne wydawnictwa, w których publikowali w dość wysokich nakładach swoje 
utwory. Rostworowski dokonywał też wielu przekładów polskich piosenek 
na francuski, na przykład sławna piosenka Kukułeczka, śpiewana przez �Ma-
zowsze� we Francji, była prezentowana w jego przekładzie. Z kolei na polski 
przekładał ballady starofrancuskie. Spopularyzował kilka dobrze przyjętych 
przez polskich słuchaczy piosenek Edith Piaf czy Yves Montand, a w 1956 
przełożył z angielskiego fragmenty opery Porgy and Bess. Jest rzeczą zaska-
kującą jak w relacji do swej twórczości obozowej zdołał radykalnie zmienić 
repertuar swych utworów, co świadczyło o bogactwie jego talentów. W krę-
gu zacierających się wspomnień obozowych pozostały jego wiersze z tam-
tego okresu. W archiwum Rostworowskich jest tomik wierszy zatytułowany 
�Rytmy zza drutów 1939�1944�, podpisany ręką Henisia, a jednak nigdy nie 
wydany, pozostały w maszynopisie. Jego treści patriotyczne, wspomnienia 
wojenne z września 1939, jego tęsknoty do Polski, wobec tego, co się działo 
po wojnie w kraju, widocznie okazały się już przebrzmiałe.

W okresie powojennym Rostworowski pracował także intensywnie nad 
przekładami bardzo wielu francuskich utworów i sztuk teatralnych na język 
polski (Victor Hugo, Honorế Balzac, Romain Rolland, Marcel Achard, Andrế 
Roussin, Francis Weber, Eugềne Marin Labiche, Georges Feydeau, Marcel 
Mithois, Henri Becque). Szczególnie bliska była mu twórczość Marcela 
Achard�a; przełożył sześć jego sztuk: Bulwa, Idiotka, Jaś z księżyca, Kar-
tofel, Domino, Malborough idzie na wojnę oraz zorganizował w Teatrze im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie wieczór poświęcony Achard�owi jako 
autorowi dramatów scenicznych. Istnieje spis sztuk przetłumaczonych przez 
Rostworowskiego, obejmujący 51 pozycji, ale moglibyśmy wskazać dzie-
więć pozycji w tym spisie niezamieszczonych. Najprawdopodobniej jego do-
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robek obejmował ponad sześćdziesiąt przełożonych z francuskiego utworów 
scenicznych, sam mówił o siedemdziesięciu. 

Swoje teksty wysyłał wprost do dyrektorów teatrów i owe przekłady sta-
wały się głośne wówczas, gdy jakiś teatr zaczynał grać daną sztukę. Wiadomo, 
że sztuki Achard�a w jego przekładzie były grane w kilku teatrach, na przykład 
Idiotka w 1975 w teatrze w Opolu.Inne, jak Ondina Giraudoux, zostały wy-
dane drukiem. Sztuka ta była grana w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, 
Teatrze Polskiego Radia oraz w Teatrze Telewizji w Warszawie. Podłużna 
walizka Vebera znalazła się na scenie Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, 
Teatru Ziemi Krakowskiej w Tarnowie i Teatru Kwadrat w Warszawie. Teatr 
Dramatyczny w Częstochowie w 1976 wystawił sztukę Labiche�a Paryska 
eskapada, a teatry w Kaliszu i Olsztynie Perłę Camolettiego. Teatr Syreny 
w Warszawie tegoż Camolettiego Łatające dziewczęta. Dla przykładu można 
podać, ze w latach 1975�1976 teatry polskie wystawiły dwanaście razy sztuki 
w przekładzie Rostworowskiego. Czy był to punkt kulminacyjny jego popu-
larności, tego bez głębszych badań przesądzić nie można. 

Warto wspomnieć, że Heniś, jako jedyny Rostworowski, jest wymieniony 
w zawierającej nazwiska wybitnych pisarzy � Liste alphabếtique d�ecrivains 
polonais�, opublikowanej w Internecie. Nic dziwnego, skoro on przełożył na 
język francuski siedemdziesiąt dwie polskie piosenki, wprowadzając je pod-
czas swych pobytów zagranicznych do repertuaru francuskiego. A także na 
gruncie polskim, na przykład w 1981 w teatrze w Tarnowie zaprezentował 
spektakl złożony z ballad i piosenek francuskich przetłumaczonych przez sie-
bie. Robił też przekłady polskich poetów: Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej, Bolesława Leśmiana i innych, na język francuski. I odwrotnie, tłumaczył 
poematy: Boudelaire�a, Verlaine�a, Rimbaud�a, a nawet bajek La Fontaine�a 
na język polski. Tak więc jego zasługi dla zbliżenia kultur polskiej i francuskiej 
są ogromne. Ze swą świetną znajomością francuskiego bywał angażowany do 
oprowadzania wybitnych gości zagranicznych przybywających do Polski. 

Henryk Rostworowski ożenił się w 1948 z artystką rzeźbiarką Teresą ks. 
Czartoryską i miał z nią syna Wojciecha. Rostworowscy dzięki swej aktyw-
ności artystycznej otrzymali niewielkie, lecz sympatyczne mieszkanko przy 
ul. Schillera w Warszawie, co było dla ich życia rodzinnego wydarzeniem 
ogromnie ważnym. Jeśli chodzi o oprowadzanie gości zagranicznych, to zna-
jący go z tego czasu Zbigniew Adrjanowski, autor Kalejdoskopu estradowe-
go, odnotował ciekawe zdarzenie. Utrzymywał on, że Heniś w środowisku 
łódzkim, a potem warszawskim niezmiennie nazywany był hrabią, ponadto 
przypisywano mu imię Nik, co jest chyba błędnym skojarzeniem z Nikiem 
Rostworowskim redaktorem �Dziś i jutro�. Ale właśnie dlatego, że u Heni-
sia doceniano jego hrabiowskie maniery, zlecono mu opiekę nad Josephiną 
Baker, słynną amerykańską pieśniarką rewiową, podczas jej pobytu w 1950 
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w Polsce. Gdy przyszedł czas jej głównego występu w Hali Gwardii, na scenę 
wprowadzał ją Henryk Rostworowski, ciągnąc za rękę tak, jakby się z ko-
biecą filuternością opierała. Gdy publiczność ujrzała Josephinę, rozległy się 
ogromne oklaski, wówczas ona zrzuciła z siebie swą białą pelerynę. Ale jej 
zamaszysty ruch, z podłogi na niezamiecionej scenie podniósł tuman kurzu, 
który przysłonił artystkę i jej konferansjera. Henryk nie stracił rezonu, przy-
tulił Josephine i ucałował, po czym zapowiedział jej występ. Pamiętamy, że 
wówczas w Polsce o sprzątaczki było bardzo trudno, gdyż wszystkie panie 
jeździły na traktorach lub pracowały w milicji, tak że zdarzenie to jest praw-
dopodobne. Niemniej ponoć Josephine Baker opuszczała Polskę zachwycona 
swym polskim konferansjerem. Nawet istniała obawa, że go zabierze w po-
dróż dookoła świata.

Adrjanowski odnotował też drugie zdarzenie z tego czasu. Henrykowi 
mimo, że tyle pisał, komponował, śpiewał i w uroczy sposób bawił ówczesną, 
raczej smutną publiczność, nie przyznawano żadnego odznaczenia, choć jego 
koledzy je otrzymywali. W końcu ujął się za nim Związek Autorów i Kompo-
zytorów Scenicznych, którego notabene był współzałożycielem i wystąpiono 
do ministra kultury i sztuki z wnioskiem o odznaczenie dla Rostworowskie-
go. Uroczystość wręczenia tego odznaczenia odbywała się w Pałacu Wila-
nowskim. Zaproszony na nią został również zaprzyjaźniony z Henrykiem 
Zbigniew Adrjanowski. Gdy już minister podchodził niemal do Rostworow-
skiego, by przypiąć mu odznaczenie, Henryk nagle się ożywił i zwrócił się 
do Adrjanowskiego z dość głośną uwagą: Ach, przypomniałem sobie właśnie, 
ostatni raz byłem w tej sali w 1939 roku na wieczorku tanecznym u Marysi Po-
tockiej. Minister, ponoć nie słysząc tych słów, podszedł do Rostworowskiego 
i przypiął mu odznaczenie, po czym przeszedł do innych tego dnia nagradza-
nych.. Natomiast Henryk znowu zwrócił się do Adrjanowskiego z zapyta-
niem: Kto to był ten pan, który przypiął mi tę blaszkę? � Zapytany wymienił 
nazwisko ministra. A Heniś powiedział: Nie słyszałem. Przed wojną znałem 
premiera Kwiatkowskiego, ministra Becka, ale teraz nie zapraszają mnie na 
ministerialne salony. Relacja ta może jest niezbyt dokładna. Bowiem o od-
znaczeniach przyznanych Rostworowskiemu jest głucho. Natomiast w 1950 
otrzymał on nagrodę zdobytą w konkursie Związku Autorów i Kompozyto-
rów Scenicznych na piosenkę popularną. Ponadto warto zauważyć, że przed 
wojną pałac w Wilanowie był własnością Branickich.

Mieszkanie, rodzina, to były dla Henisia elementy pewnej stabilizacji. 
Ale utrzymanie rodziny wymagało regularnego dopływu gotówki. A z tym 
było różnie. Wszystko zależało od tego, czy dana działalność, w danym okre-
sie znajdowała bezpośrednią przekładnię na decyzję o wypłacie honorariów. 
Z kolei, gdy honoraria te przychodziły, tyle było zobowiązań, tyle możliwo-
ści, z których się poprzednio nie skorzystało, że zarobione pieniądze szyb-
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ko się rozchodziły. Heniś miał gest i na pewno nie był Liczyrzepą. Ponadto 
ubierał się dość oryginalnie i palił zagraniczne papierosy. Jak wspominał jego 
syn: Ojciec miał dobrze skrojone garnitury i doskonale dopasowane krawaty, 
a także zawsze idealnie wyczyszczone i wyglansowane buty. Doceniał marko-
we trunki, zwłaszcza whisky. -

Chcąc zyskać większe dochody dla zaspokojenia potrzeb własnych i ro-
dziny, Rostworowski zaczął wyjeżdżać za granicę. Nigdy nie zabiegał o żad-
ne państwowe stypendium zagraniczne. Swe pobyty w innych państwach na 
Zachodzie organizował sobie sam. Najczęściej znajdował oparcie w rozsia-
nych po świecie członkach swojej rodziny. Jednym z kuzynów, u którego by-
wał, był bardzo zamożny Józef Wierusz-Kowalski, zamieszkały w Genewie. 
Korzystając z jego gościny, postarał się o to, by mieć zapewnione występy 
w radio w Genewie, gdzie prezentował przekłady francuskie różnych polskich 
utworów. Podobną akcję podjął w Montrealu, występując w radiu Quebếcu. 
Udał się też z odwiedzinami do swych krewnych w São Paulo i tam również 
zorganizowano mu wieczory kameralne w �Klubie 44�, potem w środowisku 
polskim w Rio de Janeiro, wreszcie, będąc już na kontynencie amerykańskim, 
dotarł do Chicago, gdzie miał liczne występy artystyczne. Było to tournếe, 
które odbywał wspólnie z Ewą Demarczyk. W Chicago rozmawiał z tamtej-
szymi benedyktynami, bowiem to właśnie benedyktyn z chicagowskiego opa-
ctwa, o. Wit wysłał list do o. Piotra Rostworowskiego z prośbą o opiekę nad 

W domu Jozefa Wierusz-Kowalskiego w Genewie spotkanie trzech Rostworowskich 
� od lewej siedzą: Henryk, Stanisław Jan, o. Piotr
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Czeszkami, pragnącymi nielegalnie przekroczyć granicę. Ten list, pozyskany 
przez UB, był jednym z dokumentów koronnych oskarżenia o. Rostworow-
skiego podczas jego procesu. Heniś wystąpił więc do benedyktynów w Chica-
go o choć częściowe pokrycie kosztów obrony w procesie swego brata. 

Liczne spotkania autorskie Henryka, odbywane na różnych kontynen-
tach, przyniosły mu sławę, tak że gdy w październiku 1977 dotarł do Lon-
dynu, witano go z radością jako poetę-ułana, którego twórczość jest bardziej 
komunikatywna od znanej w londyńskich kołach poezji nie żyjącego już 
wówczas Jana Rostworowskiego. Henryk miał bardzo udany występ pod-
czas wieczoru poezji i ballad zorganizowanego przez Krystynę Karpińską 
w Poskubie w Londynie. Jego wojaże nie były oparte wyłącznie o środowi-
ska Polonii. Utrzymywał stosunki z autorami bądź częściej z wydawcami 
sztuk, które w jego przekładzie były grane w polskich teatrach. Odnajdywał 
swoich kolegów z czasów studiów w Grenoble. A także wykorzystywał nowe 
znajomości, przykładowo z zamożnym producentem koszul w Chalon (dep. 
Saone-et-Loire) Maurice Aulois, który jako były więzień Auschwitz z grupą 
Francuzów przybył do Oświęcimia i był oprowadzany przez Henisia. W śro-
dowisku francuskim Heniś umiał się zaprezentować, posługując się stale ty-
tułem hrabiowskim i przypominając, że rodzina Rostworowskich jest drugą 
w Polsce co do ilości nadanych jej członkom Legii Honorowych francuskich 
(pięć w czasach napoleońskich i szósta Stanisławowi Rostworowskiemu pod-
czas wojny z bolszewikami). Zresztą drzwi do domów francuskich otwierał 
mu jego rzeczywisty dorobek w popularyzacji kultury francuskiej nad Wisłą, 
na co Francuzi zawsze są czuli. Gdy na zaproszenie Marice Aulois przybył do 
Chalon, w miejscowej prasie ukazał obszerny artykuł witający autentyczne-
go hrabiego polskiego, tłumacza i pisarza, poetę tworzącego niekonwencjo-
nalne wiersze, bez żadnej sztampy. Popularność zawdzięczał swoim bardzo 
wszechstronnym uzdolnieniem, a także wielkiemu urokowi osobistemu. Ce-
chował go optymizm i promieniejąca radość życia.

W jednym z listów do swego kuzyna Ludwika w 1956 pisał: U nas wszyst-
ko w porządku, pracujemy, mieszkamy, kłopoczemy się jak wszyscy i cieszymy 
się życiem, które mimo wszystko jest przepiękne i pełne uroków. Jak wspomi-
nał jego syn Wojciech: Wieczny, niepoprawny optymista, zarażał wszystkich 
wokół swoją pogodą, życzliwością i całkowitym brakiem żółci. Pewnie z po-
wodu tych cech był tak lubiany, ba � uwielbiany w towarzystwie. Ludzie przy-
tłoczeni kłopotami dnia codziennego, po spotkaniu z moim ojcem wychodzili 
odświeżeni, odmłodzeni. Był człowiekiem bardzo skromnym, nigdy niczym 
się nie chwalił, a tym bardziej swoim naprawdę wielkim dorobkiem twór-
czym, o którego rejestrację nie dbał. Był prawdziwym artystą, który tworzył 
wtedy, kiedy chciał, ot tak mimochodem. Natomiast miał głęboką świado-
mość religijną. Już w Woldenbergu w swym wierszu Wielkanoc wyznał � My 
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dziś wierzymy gorąco i mocno / I wiary naszej nic nie zdoła wzruszyć. - Był 
bardzo rodzinny. Ze swą żoną Teresą bywał na wszystkich spotkaniach i uro-
czystościach rodzinnych, interesował się losem swoich krewnych, odwiedzał 
ich w szpitalach, gdy byli chorzy. Uczestniczył w pogrzebach Róży Rostwo-
rowskiej, jezuitów o. Jana w Warszawie i o. Tomasza w Łodzi. Nie opuszczał 
ślubów rodzinnych, a nawet w 1971 był obecny w Paryżu na przyjęciu wyda-
nym z okazji otrzymania tytułu doktora medycyny przez Marię Rostworow-
ską, żonę Stefana archiwisty rodzinnego. W wielu innych środowiskach był 
ceniony i bardzo lubiany. Pamiętam jak jeden z moich znajomych zobaczył 
go na balkonie w jego domu i kłaniał mu się w pas, mówiąc: Witam Pana 
Porucznika. Wydawało się, że miano porucznika nie przystaje do jego oso-
bowości, a tak nie było, bo Heniś miał wiele wcieleń, stosownie do różnych 
środowisk. W 1973 został awansowany do stopnia kapitana. Był członkiem 
Związku Literatów Polskich (leg. nr 451) i współzałożycielem Związku Au-
torów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych. 

W 1981 ukazało się drukiem jego wspomnienie poświęcone Kazimie-
rzowi Rudzkiemu. Heniś wyrażał tam podziękowanie swemu �mistrzowi�, 
który zachęcił go do tylu działań natury artystycznej, a przede wszystkim 
jako temu, który był twórcą Teatru Obozowego. Wspomnienie to zatytuło-
wane. I tak się zaczęło napisane jest prozą. Jest j to wyjątkowy tekst Rostwo-
rowskiego pozbawiony wystroju poetyckiego. Właśnie na jego przykładzie 
widać jak bardzo Heniś był poetą a nie prozaikiem, wspomnienie jest suche 
i jego barwa językowa nie okazuje się porywająca.

Nasz artysta palił dość sporo papierosów. Wyglądał pięknie i młodo, 
a jednak jego żona Teresa w jednym z listów z 1979 wspominała: Heniś czu-
je się stosunkowo dobrze, tylko coraz większa zadyszka męczy go bardzo. 
Ale stało się tak, że jednak żona Teresa w drodze do wieczności wyprzedziła 
swego męża. Przed jej śmiercią przerwał palenie papierosów. Osamotniony, 
wrócił do nałogu, który był dla niego szczególnie szkodliwy, gdyż cierpiał na 
nadciśnienie. Zmarł 31 sierpnia 1984 w Warszawie na dolegliwości związane 
z krążeniem. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pyrach (Warsza-
wa). Odprawiona w jego intencji msza żałobna w kościele pod wezwaniem 
św. Jakuba w Warszawie zgromadziła liczną rzeszę członków jego rodziny, 
a przede wszystkim przyjaciół i wielbicieli jego tak różnej twórczości. Był 
rzeczywiście człowiekiem nadzwyczaj utalentowanym. Talenty swe potrafił 
wykorzystać, choć jego twórczości była ulotna i przez to jest zbyt skromnie 
w relacji do jego rzeczywistego dorobku reprezentowana w opracowaniach 
poświeconych twórcom polskiej kultury. Współczesnym pozostanie w pa-
mięci przede wszystkim jego urok osobisty, nadzwyczajny dar opowiadania 
dziejów własnego życia z lat młodości oraz cechująca go dobroć i otwartość 
wobec ludzi.
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Bibliografia: Poezje: Hymn Ziegenheiny, Ballada o Paczkach, Pieśń o kantynie, Re-
peta, List z Warszawy, Wiersz o higienie, [w:] Czarna kawa przy piwie, reżyseria K. 
Rudzki Oflag IX B Weiburg nad Lahnem 1939; Kamieniołomy (tomik poezji), rysunki 
Jerzy Staniszkis, Weilburg nad Lahnem, Wielkanoc 1940; List z Warszawy, Program 
sylwestrowy, Ballada o paczkach, Kamieniołomy, [w:] Antologia poezji współczesnej, 
zebrał Narcyz Kwiatek [ pseud. nazwisk Jan Janiczek i Stanisław Miłaszewski], War-
szawa [Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze] 1937 [właśc. 1941]; Warsztat Zespo-
łu Zaułek Literacki; Oflag II C Woldenberg 1941; Piosenki Czytelnika, muzyka Fran-
ciszka Leszczyńska, słowa Henryk Rostworowski, Spółka Wydawnicza �Czytelnik�, 
Warszaw 1947; Miłosna serenada, tango, muzyka Feliks Frankiewicz, słowa Hen-
ryk Rostworowski, Wydawnictwo E. Kuthana, Warszawa-Kraków 1949; Odwszenie, 
[w:] L. Pasternak, J. Śpiewak, Polska poezja satyryczna 1939�1949, T. II. Warszawa 
1950; Noc, muzyka Piotr Czajkowski, przekł. H. Rostworowski, s. 18�21, Czyś już 
zapomniał, muzyka Piotr Czajkowski, przekł. H. Rostworowski, s. 22�27, [w:] Piotr 
Czajkowski, Piosenki na głos z fortepianem, opr. D. E. Pawłowska, �Czytelnik�, z. 1, 
Warszawa 1951; Uj, miałem cię kiedyś, muzyka Piotr Czajkowski, słowa A. Tołstoj, 
tłum. H. Rostworowski, [w:] Piotr Czajkowski, Pieśni na głos z fortepianem, opr. D. 
E. Pawłowska, �Czytelnik�, Warszawa 1951, z. 2, s. 8�13; André Hornez, C�est si 
bon, �Śpiewamy i tańczymy� 1955, nr 21, s. 9-`1` (z muzyką); Maciej Zenon Bordo-
wicz, Hierochime mon amour, z nut (przekład na język francuski), �Tygodnik Polski� 
1966 nr 43; Groszki, muzyka Zygmunt Konieczny, słowa Henryk Rostworowski i Ja-
nusz Kacper, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1967; Kamieniołomy, 
List z Warszawy, [w:] J. Szczawiej, Poezja Polski walczącej 1939�1945, antologia, 
t. 1, Warszawa 1974, s. 199�200; Kamieniołomy, wyd. drugie rozszerzone, Olsztyn 
1979; Kamieniołomy. List z Warszawy, Repeta,, Piosenka o weszkach, [w:] Drut opa-
sał w krąg, opr. Róża Bednorz, Łambinowice 1984, s. 102�108; List z Warszawy, 
[w:] Gimnazjum Męskie Św. Stanisława Kostki, opr. W. Kawecki, Gdynia 1999, s. 
278; Francis Carco, Piosenka, przekład H. Rostworowski, [w:] J. Lisowski, Antologia 
poezji francuskiej, t. 4, Warszawa 2006, s. 341. 
Opowiadania dla dzieci: Przygody nieustraszonego Hipka, �Przygoda� 1946, nr 
10, s. 27, 30�32; Słoń w sklepie z porcelaną, �Przygoda� nr 3, s. 12; Ballada o sta-
rym wiatraku spod Arnheim, Wałbrzych 1947, �Świetlice Dziecięce� 1949, nr 3, 
s. 26�28; �Dziś i Jutro� 1949, nr 41, s. 3, Kamieniołomy, Olsztyn 1979; Chińczyk, 
�Świetlice Dziecięce� 1949, nr 3, s. 26�28; Nowy rok szkolny, �Wychowanie Poza-
szkolne� 1950, nr 1, s. 128; Odlot gęsi, �Płomyk� 1954/1955, nr, s, 134; Trzy kruki 
(słowa), �Wychowanie Przedszkolne� 1952, nr 3. s. 191;
Piosenki: Łódź to nie tylko Piotrkowska. Marsz, muzyka Franciszka Leszczyńska, 
[w:] Piosenki Czytelnika � Marsz robotniczej Łodzi, Czytelnik, Warszawa 1947; Besa 
me mucho! (t. 1 s. 1), Gdy w maju zakwitną nam bzy (t. 1 s. 6), Jestem dzisiaj sam 
(t. 2 s. 3), Gdy mi usta twe dasz (t. 2 s. 9), Pamiętam, pierwsze rendez vous (t. 3 s. 
14), Tik-tak i wiele innych, [w:] Piosenki świata, Wydawnictwo Ludwika Fiszera, 
t. 1�3, Warszawa 1948; Beniamin Weiss, Mów mi ty (dokument dźwiękowy), fox-
swing, dodany utwór Śmieje się do nas świat, slow-fox, tłum. H. Rostworowski, 
Warszawa, Muza 1948; W. Best, Trzy słowa (dokument dźwiękowy), slow-fox, tłum. 
H. Rostworowski, dodany utwór Krasnoludek (K. Bochenek), Warszawa, Muza 
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1948; Piosenka o Nowym Roku, �Wychowanie Pozaszkolne� 1950, nr 4, s. 49; Wio-
senny mazurek (z nut), �Radio i Świat� 1951, nr 17, s. 2; Kukułeczka, przekład na ję-
zyk francuski; Szedł żołnierzyk, na nutę En passant par la Lorraine, s.99�101, Walc 
zimowy, muzyka Jan Landy i Olgierd Straszyński, s. 108�110, Daleka droga (współ-
autor A. Nowicki), muzyka Jan Landy, s. 111�113, Mój brat wiatr, muzyka Olgierd 
Straszyński, s. 16-18, [w:] T. Szewera, Niech wiatr ją poniesie. Antologia poezji z lat 
1939�1945, Łódź 1975.; Jestem rad - płyta nagrana przez wnuka Pawła Rostworow-
skiego, zawiera 26 piosenek, wśród nich Jestem rad, Pogodny walc, Jestem dzisiaj 
sam, Ostatni gość i inne z muzyką F. Leszczyńskiej, S Gajdeczki i innych; Letnia 
noc, muzyka George Gershwin, słowa Du Bose Heyward,, �Wychowanie Muzyczne 
w Szkole� 2002, nr 4, dod. s. XV-XLIV.
Utwory sceniczne: Prosiaczek francuski (wieczorynka), Oflag IX B w Weiburgu; 
Czarna kawa przy piwie (współautor), program rozrywkowy w reżyserii K. Rudz-
kiego, Oflag IX B Weiburg nad Lahnem 1939; Poranek poetów obozowych (współ-
autorstwo z S. Flukowskim, S. Mycielskim, L. Natansonem), Oflag II C Woldenberg, 
14 XII 1940; Jajko Kolumba (widowisko muzyczne, wspólnie z S. Flukowskim, L. 
Natansonem, A. Nowickim, muzyka S. Gajdeczka), Oflag II C w Woldenbergu 1941, 
Zaułek Literacki wspólnie z A. Nowickim, S. Flukowskim, E. Fiszerem, Oflag II C 
Woldenberg 1941; Nic nie rozumiem (komedia, wspólnie z K. Wnorowskim), Oflag 
II C w Woldenbergu 1941/42; Tivoli, widowisko muzyczne, reżyseria K. Rudzki, 
Oflag II C Woldenberg, czerwiec 1943; Piknik, program muzyczno-baletowy, Oflag 
II C Woldenberg, 6 II -18 III 1944; Wigilia żołnierska, reżyseria S. Lindnera, Oflag II 
C Woldenberg; styczeń 1945, Bal na Szklanej Górze, widowisko kukiełkowe, Oflag 
II C Woldenberg.
Wspomnienia: I tak się zaczęło, [w:] Wspomnienie o Kazimierzu Rudzkim, Warsza-
wa 1981, s. 171�173; Z �Pomarańczarni� (23 Warszawska Drużyna Harcerska). 
Refleksje i wspomnienia, �Harcerstwo� 1986, nr 11/12, s. 33�38;
Przełożone z francuskiego sztuki teatralne: Jean Giraudoux, Ondyna, �Kuźni-
ca� 1945, nr 9 s. 5 oraz w tomie Teatr, Warszawa 1954, wystawiana wielokrotnie, 
m. in. w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji w Warszawie; Henri Delmas, 
Claude Martain, Henri Martin, sztuka w 3 aktach (współautorka M. Straszewska), 
Warszawa 1952; Roger Vailland, Pułkownik Forster przyznaje się do winy (wspólnie 
z M. Straszewską), �Głos Robotniczy� 1952, nr 136 (fragm.), �Teatr� 1952, nr 10 
(fragm.), �Życie Literackie� 1952, nr 16; Romain Rolland, Czternasty Lipca, dramat 
w 3 aktach; Victor Hugo: Król się bawi, Warszawa 1954 (rec. W. Natanson, �Twór-
czość� 1955, nr 10, s. 165�167);, tegoż, Hernani, dramat w pięciu aktach, Warszawa 
1955; Letnia noc, tłumaczenie Kołysanki z opery Porgy and Bess, �Dookoła świa-
ta� 1956, nr 6; Mam pełne garście niczego, tłumaczenie z opery Porgy and Bess, 
�Dookoła świata� 1956, nr 46; Emmanuel Roblès, Montserrat, sztuka w 3 aktach 
wystawiana w latach 1959�1961; Honoré Balzac, Szkoła wielkich ludzi, komedia 
w 6 aktach; Henri Francois Becque, Kruki, dramat w 4 aktach; Emmanuel Roblès, 
Generał Porfirio, �Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Kultury i Sztuki� (dalej: BI 
MKiSz) 1964, nr 1, s. 26�27; Marc Camoletti, Latająca narzeczona (wspólnie z W. 
M. Łebkowskim), �BIMKiSz� 1964, nr 6, s.28 (wystawiona w 1972 i 1975); Marcel 
Mithois, Madame Coco, �BIMKiSz� 1967, nr 4, s.19; André Roussin, Mąż, żona 
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i śmierć, �BIMKiSz� 1967, nr 3, s. 18�19; Charles Vildrac, Pogorzelcy, �BIMKiSz� 
1967, nr 2, s. 15�16; Marcel Achard, Idiotka, sztuka w 3 aktach wystawiana w latach 
1961�1973, tegoż Bulwa, wystawiona w 1969 i 1977; tegoż, Jaś z księżyca, wysta-
wiony w 1971, tegoż, Kartofel, wystawiony w 1972; Twórczość dramatyczna Marcel 
Achard w programie Teatru Mickiewicza w Częstochowie, 1972; Marc Camoletti, 
Perła (wspólnie z M. Dzięciołowskim), wystawiona w 1972 i 1976; tegoż Latają-
ce dziewczęta, wystawiane w latach 1975�1976; Francis Veber, Podłużna walizka, 
�Nowy Teatr� 1973, nr 7, s. 10, wystawiana w 1975 w Toruniu i Teatrze Kwadrat 
w Warszawie; Marcel Mithois Bądź moją wdową, wystawiona w 1975 przez Te-
atr Syrena w Warszawie; Eugềne Marim Labiche, Paryska eskapada, wystawiana 
w 1976 przez Teatr Dramatyczny w Częstochowie; P. Barillet i J. P. Grềdy 40 kara-
tów, sztuka wystawiana przez w 1976 Teatr Telewizji. Ponadto w spisie dorobku Ro-
stworowskiego, jakiego maszynopis posiadamy, wymienione są następujące sztuki 
przez niego przetłumaczone z francuskiego: Victor Hugo Tysiąc franków nagrody, 
Honorế Balzac Macocha, Romain Rolland Nadejdzie czas, Molier, Szelmostwa Ska-
pena, Jean Giraudeux Apollo z Bellac i Śladami Lukrecji,.Emmanuel Roblềs Zegar, 
Marcel Achard Domino i Malborough idzie na wojnę, Charles Vildrac Szkoły wojen-
ne, Andrề Roussin Miłość, która się nie kończy, Klaps, Trójkąt Bermundzki, Prawdo-
mówna kobieta, Święta Rodzinka, Jasnowidząca, Gdy dziecko przychodzi na świat, 
Życie jest za krótkie, P. Barillet et J.P. Grếdy Kwiat kaktusa, Francis Veber Porwanie, 
Jacques Languirand Słup, Człowiek i Ska, Ballada o Klondyke, Charles Berreby Jo-
nasz, Marcel Mithois Udar słoneczny, Marc Camoletti Boeing-Boeinig, Pod właś-
ciwym adresem, Georges Feydeau Przez okno, Hortensja powiedziała: Gwiżdżę na 
to, Nie spacerujżesz nago, Henri Meilhac et Ludovic Halếvy Brazylijczyk, Eugềne 
Marim Labiche Skarbonka, A. Letembet Ambily Europa pod pręgierzem.
Przełożone na francuski piosenki polskie: podajemy tytuł i w nawiasie wpierw 
nazwisko kompozytora polskiego, potem autora: Alabama (Żyliński, Choiński i Gał-
kowski), Andriusza (Klimczuk, Urgacz), Anna Maria (Krajewski, Dzikowski), Bez-
domna muzyczka (Sart, Ficowski), Cicha noc (Szpilman, Sadowski), Człowieczy los 
(German, Nowak), Deszcz (Szpilman, Gałczyński), Doliny w kwiatach (Skorupka, 
Sieradzka), Do Ciebie, Mamo (Skorupska, Łepkowski i Werner), Dom, który mam 
(Sewen, Zalewski), Dwudziestu trzech (Sielicki, Bianusz), Dziewczyny kochajcie 
nas (Szczygieł, Młynarski), Embarras (Wasowski, Przybora), Goniąc kormorany 
(Woy, Tylczyński), Groszki (Konieczny, Kacper i Rostworowski), Jak to dziewczy-
na (Maleńczuk), Jaki śmieszny jesteś (Konieczny, Faber), Ja mam dwadzieścia lat 
(Krzeczek, Patuszyński), Jesienią na dworcach (Górski, Dagnan), Jeszcze pocze-
kajmy (Wasowski, Brok), Każda miłość jest pierwsza (Sert, Jurandot), Komedianci 
(Matuszkiewicz, Kondratowicz), Kochaj naprawdę (Skorupska, Logan), Melodia 
z mojego podwórka (Leszczyńska, Rostworowski), Morskie orły (Szpilman, Ur-
gacz), Mój chłopiec piłkę kopie (Harald, Wnukowska), Mój pierwszy bal (Leszczyń-
ska, Osiecka), Musisz mi uwierzyć (Valdi, Rymkiewicz), Nadleciał wiatr (Rzecz-
kowska, Stanisławski), Nie bądź taki szybki Bill (Matuszkiewicz, Kern), Nie chodź 
tą ulicą (Kaszycki. Śliwak), Nie jestem głupia (Sart, Bianusz). Nie oczekuję dziś 
nikogo (Derwid, Kaszkur i Zapart), Nie ma miłości bez zazdrości (Villas, Villas), Nie 
zaprzeczaj (NN, NN), Nikomu nie żal pięknych kobiet (Kurylewicz, Osiecka), Nie-
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dzielne popołudnie na wyspie La Grande Jatte (Trzciński, Szperl), Ojej, żaba! (Mar-
kowski, Rymkiewicz), Piosenka o okularach (Abramow, Osiecka), Pierwszy siwy 
włos (Jabłoński, Winkler), Po ten kwiat czerwony (Wasowski, Brok), Powróciłem tu 
(Figiel, Kondratowicz) Przy winie (Ciechan, Dagnan), Pomyśl o mnie chociaż raz 
(Szczygieł, Stawecki). Siedem róż (Maklakiewicz, Żytomirski). S.O.S. (Wasowski, 
Przybora), Siedzieliśmy na dachu (Abramow, Osiecka). Skąd ją znasz? (Stroiński, 
Stawecki), Serwus, panie chef (Tonaszewski, Gosk), Śnimy się sobie co noc (Lesz-
czyńska, Kord), To był świat w zupełnie starym (Figiel, NN), To wszystko z nudów 
(Kaszycki, Osiecka), Trochę wiosny jesienią (Filiński, Filińska), Warszawski doroż-
karz (Derwid, Miller), Wiatr kołysze gałęziami (Zieliński, Kołączkowska), Widzisz, 
mała (Abramow, Osiecka), Wychodzę za mąż (Kurylewicz, Osiecka), Zabawa pod-
miejska (Korzyński, Miller),Zapomniałam (Sipińska, Korniszewska), Zakochani są 
wśród nas (Matuszkiewicz, Kondratowicz), Za grosiki marzeń (German, Nowak), 
Zawsze w maju (Szczygieł, Kudelski), Zaproś mnie do swoich snów (Koman, Patu-
szyński), Ziemia do kwiatów (Laszczyńska, Sadowski), Złoty pierścionek (Wasow-
ski, Sadowski), Z wszystkich bliskich miast (Gert, Kubiak), Żaba i mis (Żyliński, Sa-
dowski), Żal mi okazji utraconych (Leszczyńska, Rostworowski), Żółte kalendarze 
(Korzyński, Miller), Żołnierz i panna (Sygietyński, Dobrowolski).

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Listy Elżbiety Rostworowskiej do męża (19 III 1917), op.cit.; Archiwum 
Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie � karta studenta;; Przemówienie pogrze-
bowe w posiadaniu S. J. Rostworowskiego; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH. 
Listy: Anny Rostworowskiej do Mikołaja Rostworowskiego, Warszawa, 2 IV 1941, 28 IV 
1941, 8 V 1941, Henryka Rostworowskiego do Ludwika Rostworowskiego, Warszawa, 
2 V 1956, do S. M. Rostworowskiego, Warszawa, 17 IV 1976, Teresy Rostworowskiej do S. 
M. Rostworowskiego, Warszawa, 5 VII 1979; Henryk Rostworowski, literat � bezimienne 
opracowania jego twórczości, mps w posiadaniu Wojciecha Kazimierza Rostworowskiego 
� Warszawa. 
PUBLIKACJE: J. Bohatkiewicz, J. Bolewski, W. Kotański, M. Podwin, Woldember-
skie miscelana z lat 1940�1963, Szczecin 1963 (wspomniany tylko Bal na Szklanej 
Górze); S. Marczak- Oborski, Teatr czasu wojny 1939�1945, Warszawa 1967, s. 
76, 281, 298, 342; Poszukiwania. Studia o dawnej Polsce. Praca zbiorowa pod red. 
K. Orłowskiego, Buenos Aires-NewYork 1968, s. 20; W. Chojnacki, Bibliografia 
zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską w latach 
1939�1945, Warszawa 1970, poz. 15; Lorsque la Saone-et-Loire recoit un authen-
tique comte polonis M. Henri Rostworowski, traducteur et homme de lettres, vient, 
tous les deus ans, saleur ses amis chalonnais et maconnais, �Journal de Saone-et-Lo-
ire� z 13 XII 1974; T. Szewera, Niech wiatr ją poniesie, Łódź 1975, s. 35�36, 39,43; 
L. M. Bartelski, Polscy pisarze współcześni. Informator 1944�1974, Warszawa 
1977, s. 302 (nota); Ballady poety-ułana w Poskubie, �Dziennik Polski� z 15 X 
1977; Z. Adrjański, Słownik autorów i kompozytorów zrzeszonych w Związku Auto-
rów i Kompozytorów Utworów Rozrywkowych (ZAKR), Warszawa 1979, s. 102�103; 
A. Bukowski, Za drutami oflagów, Warszawa 1983, s. 185; J. Koecher, Teatr obozo-
wy, s. 255�269 i M. Wodecki, Twórczość obozowa, s. 304, [w:] Oflag II C Wolden-
berg. Wspomnienia jeńców, Warszawa 1984; Nekrologi, �Życie Warszawy� 1984 nr 
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213, 217, 223; Poeta, żołnierz II p. ułanów, tłumacz literatury francuskiej, �Życie 
Warszawy� nr 213 z 6 IX 1984; J. Olesik, Oflag II C Woldenberg, Warszawa 1988, s. 
91 i nast.; Stanisław Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1989, s. 181, 185, 
216, 354; P. Hertz, Rostworowski Henryk, PSB, t. 32/2, s.193-194; S. Radomyski, 
Zarys historii Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu 1926�1939, Pruszków 
1992, s. 66, 110; J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, War-
szawa 1997, s. 105,332; D. Kisielewicz, Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej 
w czasie II wojny światowej, Opole 1998, s. 206, 218; W. Kłyszewski, Rostworowscy 
Wspomnienie dziesiąte z 10 VI 1951, [w:] Gimnazjum Męskie im. Św. Stanisława 
Kostki w Warszawie 1908-1944, opr. W. Kawecki, Gdynia 1999, s. 275-278; Tak 
było. Niedemokratyczne wspomnienia Eustachego Sapiehy, Warszawa 1999, s. 96, 
97, 110, 114, 140; S. Piekarski, Polskie teatry jenieckie w Niemczech 1939�1945, t. 
I, Warszawa 2001, s. 143 i nast., s. 482 zdjęcie z inscenizacji Marii Stuart. Dramat 
obcy w Polsce 1765-1965. Premiery, druki, egzemplarze, t. I Kraków 2001, t. II 
Kraków 2004; A. Kwilecki, Andrzej hr. Mańkowski, �Gazeta Wyborcza� (Poznań) 
z 15 XI 2001; Z. Adrjański, Kalejdoskop estradowy, Warszawa 2002, s. 386�388; M. 
Czapska, Europa w rodzinie. Czas odmieniony, Kraków 2004, s. 248; M. Florkow-
ska, Ojciec Piotr � benedyktyn, kameduła, rekluz, Kraków 2004, s. 28, 29, 41-44; o. 
Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 56 i nast.; Konstanty 
Rostworowski, Zmierzch Gałęzowa, Lublin 2007, s. 58; M. ze Zdziechowskich Sa-
pieżyna, Moje życie, mój czas. Wspomnienia, Kraków 2008, s. 114; M. J. Minakow-
ski, Elita wileńska, t. II, Kraków 2011, s. 729.

TERESA Maria z ks. CZARTORYSKICH ROSTWOROWSKA h. Pogoń Litew-
ska, ur.18 VIII 1923 w Żurawnie, woj. stanisławowskie, córka Kazimierza 
i Heleny ze Skrzyńskich h. Zaremba, rzeźbiarka, konserwatorka dzieł sztu-
ki, żona Henryka

Jej rodzice ziemianie byli właścicielami ogromnych dóbr w wojewódz-
twie stanisławowskim, liczących ponad 13 000 ha. Samo Żurawno miało 
4396 ha, a do tego dochodziły folwarki: Bujanów, Dubrawka, Kotoryny, Las 
Bujanów, Las Kotoryny, Las Żurawno, Monasterzec, Włodzimirce. Więk-
szość tych dóbr była rodową własnością jej matki. Teresa pochodziła z ro-
dziny wielodzietnej, miała sześcioro rodzeństwa, a sama była trzecim z kolei 
dzieckiem swych rodziców. Z jej rodzeństwa najbardziej znany jest Andrzej, 
zasłużony dla opieki nad niewidomymi w Laskach. Teresa zainteresowania 
rzeźbą zdradzała już w młodości. Pierwsze prace rzeźbiarskie w kamieniu 
i drewnie wykonywała już w Żurawnie pod kierunkiem Jadwigi Horydyskiej, 
w pracowni istniejącej przy kamieniołomach alabastru. Rodzice skierowali 
ją do gimnazjum prowadzonego przez siostry Sacré Coeur we Lwowie i tam 
w 1939 zdała małą maturę.

Po wybuchu II wojny światowej rodzina Czartoryskich (jej ojciec już nie 
żył) zdołała się ewakuować przed Sowietami i znalazła schronienie w mająt-
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ku dziadków w Pełkiniach pod Jarosławem u księstwa Witoldostwa Czartory-
skich. 17-letnia Teresa starała się zarobkować. Wykonywała prace snycerskie 
przy stalach w kościele pocysterskim w Szczyrzycu koło Limanowej. W latach 
1941�1943 uczęszczała w Krakowie do Szkoły Rzemiosła Artystycznego, któ-
ra jednak została zlikwidowana. Wówczas włączyła się w działalność Armii 
Krajowej jako łączniczka i sanitariuszka.. Miała pseudonim �Jazda�. Gdy na 
Rzeszowszczyźnie z końcem okupacji niemieckiej realizowany był plan �Bu-
rza�, razem z Izabelą Rozwadowską pracowała jako pielęgniarka w szpitalu 
AK �Sanato� w Iwoniczu, kierowanym przez prof. Jana Alesiewicza. Zimą 
przełomu lat 1944/45 ponownie prowadziła prace snycerskie, rzeźbiąc kon-
fesjonał w kościele SS. Benedyktynek w Jarosławiu. Gdy działania wojenne 
ustały, zapisała się jako wolny słuchać na ASP w Krakowie, gdzie studiowa-
ła rzeźbę w pracowniach profesorów Stanisława Popławskiego i Xawerego 
Dunikowskiego. Po dwóch latach przestała kontynuować studia, bowiem ze 
względu na pochodzenie nie mogła liczyć na przejęcie na zajęcia stacjonar-
ne w Akademii. Wyjechała więc do Warszawy, gdzie projektowała w Teatrze 
�Guliwer� scenografię przedstawień lalkowych. Zajmowała się też ilustrowa-
niem wydawnictw szkolnych. 3 X 1948 w Warszawie poślubiła Henryka Ro-
stworowskiego. W rok później wydała na świat syna Wojciecha Kazimierza.

Rok 1949 był ważny w jej życiu, bowiem Jan Bogusławski, związany 
w tych latach z Biurem Odbudowy Stolicy, zaangażował ją do pracy w swo-
jej pracowni, w której uzupełniła przerwane studia. W 1950 rozpoczęła swą 

Henryk Rostworowski ze swą żoną Teresą z  ks. Czartoryskich (1923�1981) 
� rzeźbiarką, zatrudnioną przy rekonstrukcji rzeźb Zamki Królewskiego
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wieloletnią działalność konserwatorską pod jego kierunkiem. Nieopodal Gro-
bu Nieznanego Żołnierza ustawione były baraki, w których znajdowały się 
pracownie kamieniarskie. Tam pracowała cała grupa osób, wśród nich była 
także Teresa. Pierwsze jej prace to rzeźby w piwnicach i rzeźby amorków 
wokół dziedzińca zrealizowane podczas odbudowy Domu Rzemiosła przy ul. 
Miodowej. W późniejszych latach, aż do 1959, zajmowała się konserwacją 
i rekonstrukcją rzeźb ogrodowych w Ogrodzie Saskim i w parku w Wilanowie, 
rekonstrukcją tympanonu wschodniego w pałacu Ostrogskich przy ul. Tamka 
(drugi wykonała Danuta Kotarska), a także licznych płaskorzeźb wewnątrz 
pałacu, m.in. medalionu z podobizną Fryderyka Chopina. Rekonstruowała 
rzeźby w pałacu Krasińskich (pałac Rzeczypospolitej) przy placu Krasińskich 
(określanym w środowisku rzeźbiarskim mianem �Krasienik�), zarówno znaj-
dujące się wewnątrz jak i na zewnątrz pałacu, także dekoracje rzeźbiarskie 
(akroterie) w pałacu Branickich przy ul. Podwale. Prowadzenie rekonstrukcji 
w tym właśnie pałacu było bardzo utrudnione, gdyż zniszczenie było całko-
wite, a żadna dokumentacja z czasów przedwojennych się nie zachowała. Re-
konstrukcje w pałacu Branickich robiono więc na podstawie obrazów Canalet-
ta. Jej dziełem były też figurki na bramie budynku Izby Rzemieślniczej. 

W 1953 prof. Bohdan Pieńkowski zlecił jej kierownictwo prac konser-
watorskich oraz rekonstrukcji zniszczonych rzeźb fasady Teatru Wielkiego, 
m. in. fryzu �Powrót Edypa z Igrzysk Olimpijskich� i tancerek na frontonie 
gmachu. Ten okres jej działalności artystycznej śledziła prasa warszawska. 
W artykule Teatr naprawdę Wielki pisano: W pracowni rzeźbiarskiej dobie-
gają końca prace prowadzone od czterech lat przez artystkę-rzeźbiarkę p. Te-
resę Roztworowską. Tympanon [trójkąt na części frontowej] jest już gotowy 
i w tych dniach zostanie zamontowany na frontowej ścianie Teatru Wielkiego 
� od strony placu Teatralnego. Kończy się też kosmetykę �Pochodu Edypa�. 
Jest to fryz figuralny z Igrzysk Olimpijskich, składający się ze 105 figur i sta-
rannie odtworzony przez p. Roztworowską, z nielicznych i bardzo kiepskich 
reprodukcji fotograficznych. Ma on długości 24 metry. � Prace nad wystrojem 
frontonu Teatru Wielkiego Teresa ukończyła w 1958. Okresowo pracowała 
też nad biżuterią artystyczną. Jej dorobkiem były prace wykonane w srebrze, 
miedzi i cynie. 

Od 1951 była członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Na jego 
forum wykazywała niemałą aktywnością. Na zebraniach często zabierała 
głos w sprawach organizacyjnych i zawodowych. W środowisku współpra-
cowników była lubiana, gdyż była miła, komunikatywna i dowcipna. W 1959 
otrzymała stypendium na pobyt we Francji i w Anglii. W 1960 uzyskała to, 
o czym marzyła, to jest własne atelier w jasnej piwnicy przy ul. Miodowej. 
W tymże roku zaangażowała się w wykonywanie różnych prac w obiektach 
sakralnych. Wspólnie z Anną Grabską zaprojektowała tabernakulum i rzeźby 
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ołtarza głównego (obecnie boczne-
go po przebudowie) w kościele św. 
Józefa Robotnika w Chodakowie 
pod Sochaczewem, samodzielnie 
już wnętrze i wystrój kaplicy SS. 
Sacré Coeur w Grabowie koło 
Warszawy, wystrój kaplicy OO. 
Franciszkanów w Skarżysku�Ka-
miennej oraz figury Pana Jezusa 
i Matki Boskiej w ołtarzu głównym 
i św. Józefa w bocznym kościo-
ła SS. Wizytek w Jaśle. Wspólnie 
z Teresą Chłapowską prowadziła 
prace rekonstrukcyjne w pałacu 
w Baranowie. Duża ilość tych prac 
wskazuje na to, że jej talent i umie-
jętności były cenione.

Zajmowała się też rzeźbą portretową. 
Znane są jej prace: Victor Hugo (1952), Por-
tret Zygmunta Mycielskiego (1958 � cement, 
własność Opery Pomorskiej w Bydgoszczy),  
Elżbieta Tomaszewska (1959 � własność 
E. Tomaszewskiej z domu Radziwiłł) oraz 
wykonany podczas pobytu w Szwajcarii 
Portret Józefa Wierusz-Kowalskiego (1963 
� własność Michała Wierusz-Kowalskie-
go). Ceniła sobie związki rodzinne i razem 
z mężem lub synem Wojciechem bywała na 
wielu spotkaniach organizowanych przez 
Rostworowskich, będąc w Genewie odwie-
dzała kuzynów męża Wierusz- Kowalskich. 
Można także odnotować jej obecność 18 XI 
1960 w kościele OO. Dominikanów w War-
szawie podczas poświęcenia przez ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego tablicy ku czci o. 
Jacka Woronieckiego OP, spokrewnionego 
z Rostworowskimi, podczas tej uroczysto-

Teresa Rostworowska 
�Portret Zygmunta Mycielskiego� 

(1958) � własność Opery Pomorskiej 
w Bydgoszczy

brak podpisu
................................

Rostworowski-Monografia tom2.ind864   864Rostworowski-Monografia tom2.ind864   864 2013-03-20   15:07:292013-03-20   15:07:29



~ 865~

ści jako jedyna (obok o. Tomasza Rostworowskiego SJ) reprezentowała ro-
dzinę. 

Jesienią 1969 przez ponad dwa miesiące przebywała w Rzymie na sty-
pendium. Wcześniej, w 1959 odwiedziła Francję i Anglię. Jej dorobek po-
zwolił jej uczestniczyć w kilku wystawach zbiorowych, np. w III Ogólno-
polskiej Wystawie Plastycznej w Zachęcie w 1952, na której eksponowała 
rzeźbę Victor Hugo, w wystawie. Polskie Dzieło Plastyczne w XV-lecie PRL 
w 1961, zorganizowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie pre-
zentowała rzeźbę Zaklinacz (gips patynowany), a na Wystawie Sztuki Sakral-
nej OO. Dominikanów, zorganizowanej w 1961 w Krakowie, dzieło Chrystus 
(gips patynowany), które znajduje się w podziemiach kościoła św. Marcina 
w Warszawie.

W 1972 Teresa Rostworowska została powołana na stanowisko kierow-
nika Pracowni Rzeźby PKZ Oddział �Zamek�. Dokonała rekonstrukcji rzeźb 
skrzydła Zamku Królewskiego od strony Wisły, zwanego Saskim, co stanowi 
najbardziej znaczące osiągnięcie w całokształcie jej działalności artystycznej. 
Pracownia PKZ znajdowała się poza terenem Zamku, pracowało w niej wie-
lu specjalistów. Były w niej wykonywane wszystkie rzeźby bądź elementy 
rzeźb, które ozdabiały Zamek Królewski. W ocenie współtowarzyszącej w jej 
pracy Ireny Obarskiej, zakład PKZ kierowany przez Rostworowską wykonał 
ogromną pracę, która wniosła naprawdę wiele w rekonstrukcję dawnej siedzi-
by królewskiej. Teresa na Zamku pracowała do kresu swego życia. W 1979 
została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarła 23 XI 1981 w Warsza-
wie. Została pochowana na cmentarzu w Pyrach w Warszawie.

Twórczość: � jej prace zostały szczegółowo przedstawione w biogramie.

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: III Ogólnopolska Wystawa Plastyki, Warszawa, 1952, grudzień-luty 1953, 
CBWA Zachęta, poz. 366; Teatr naprawdę Wielki, �Życie Warszawy�, 2 IX 1957; Polskie 
dzieło plastyczne w XV-lecie PRL, Wystawa rzeźby, listopad�grudzień 1961, Muzeum Naro-
dowe, Warszawa., grudzień 1962, poz. 273; E. Borowski, Genealogia niektórych polskich 
rodzin utytułowanych,�� Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej�, t. III, Bu-
enos Aires�Paryż 1966, s. 194; Słownik artystów plastyków okręgu warszawskiego ZPAP 
1945�1970. Słownik biograficzny, Warszawa 1972, s. 478; �Życie Warszawy� 1981, nr 276 
(wyrazy współczucia dla męża); M. Żółtowski, Tarcza Rolanda, Kraków 1989, s. 196; A. M. 
Leśniewska, Rostworowska z Czartoryskich Teresa Maria, PSB, t. 32/1, z. 132, s. 174-175; 
T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, województwo 
stanisławowskie, województwo tarnopolskie, Warszawa 1991, s. 5; o. Tomasz Rostworowski 
TJ, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 172 i nast.; M. J. Minakowski, Elita wileńska, t. 
II, Kraków 2011, s. 729.
INNE: relacje rzeźbiarki Teresy Brzóskiewicz. i Ireny Obarskiej.
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POKOLENIE XVII
Syn HENRYKA i TERESY z ks. Czartoryskich Rostworowskich

WOJCIECH Kazimierz, ur. 23IX 1949 w Warszawie, inżynier elektryk, ma-
nager

Młodość spędził w domu swoich rodziców w Warszawie, w mieszkaniu 
przy ul. Schillera. Wychowany był w duchu religijnym. Cieszył się dużą sym-

patią ze strony o. Tomasza Rostwo-
rowskiego SJ. W jednym ze swoich 
listów słanych do swego brata Ste-
fana w Reims o. Tomasz zapisał: 
Wojtek Henisiów � śliczny chłopak 
� rozwija się normalnie, ma już 14 
lat, jest wysoki, bardzo ładny, dosko-
nale wychowany, serdeczny. Zasłu-
ga to przede wszystkim Teresy. Ów 
śliczny chłopak uczęszczał do Lice-
um Ogólnokształcącego im. Tade-
usza Czackiego w Warszawie i tam 
w 1967 zadał maturę. Zapisał się na 
Uniwersytet Warszawski, na którym 
przez rok studiował fizykę. W latach 
1968�1971 uczył się w Pomatural-
nym Technikum Elektronicznym, 
w którym uzyskał dyplom technika. 
Dopiero wówczas wstąpił na Poli-
technikę Warszawską i po studiach 
w latach 1971�1975 uzyskał dyplom 
inżyniera elektryka. Pierwszą pracę 

jako elektronik uzyskał w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów, 
w którym był zatrudniony do 1979. 

W tej instytucji poznał Elżbietę Skrzyniecką, którą poślubił 23 IX 1979. 
Uroczystość ślubna odbyła się w kościele SS. Wizytek w Warszawie. Po ślubie 
przeszedł do pracy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych, 
gdzie w liceum uczył fizyki i chemii. Od 1983 był kierownikiem nagrań w Za-
kładzie Nagrań i Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych, a potem 
kierownikiem produkcji kaset magnetofonowych. Dopiero w 1988 zmienił 
kierunek zatrudnienia, podejmując pracę jako starszy specjalista w Central-
nym Ośrodku Informacji Budownictwa, tam doczekał się roku 1990. Odtąd 

Wojciech Rostworowski (*1949) 
� syn Henryka, inżynier elektryk, menager
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pracował na dość eksponowanych 
stanowiskach, niekiedy zmuszony 
do dojeżdżania do pracy do miej-
scowości odległych od Warszawy. 
Były to różne firmy: SEEN sp. z.o o, 
gdzie był dyrektorem technicznym, 
FEE Pologne, w której pełnił funk-
cję dyrektora fabryki produkującej 
transformatory. Z kolei podjął pracę 
w belgijskiej grupie kapitałowej EdS 
PL sp. z o.o, w spółkach której był 
kolejno asystentem dyrektora projek-
tu, dyrektorem handlowym i w końcu 
prezesem i dyrektorem generalnym. 
Nie skończyło się to dobrze, z róż-
nych powodów niezależnych od nie-
go musiał wystąpić o upadłość firmy. 
Pracował także w Pionkach jako kierownik firmy grzewczej, która z winy 
zarządu miasta nie opłacającego usług zbankrutowała.

Wojtek zna biegle język francuski, ma dużą wiedzę ogólną, jest oczytany, 
energiczny i rzutki, szybki w reakcjach. Wygrywał teleturnieje, np. n �Mi-
liard w rozumie�, �Wa-bank�, co przyniosło jego osobie spory rozgłos oraz 
nagrody, m.in. w formie komputera. Ma dobry kontakt ze swoimi dziećmi. 
Był zawsze przeciwnikiem ustroju PRL, nie należał do żadnej partii. Cechą 
jego charakteru, odziedziczoną po przodkach, jest pewna niefrasobliwość 
egzystencjalna, którą jednak doświadczony okolicznościami życiowymi 
skutecznie przewalcza. Od 2003 znalazł niemal równocześnie zatrudnienie 
w dwóch formach należących do obywateli francuskich. Jedna sprzedawała 
z Francji luksusowe tkaniny dekoracyjne, druga wina i delikatesowe artykuły 
żywnościowe.. 

W 1995 podczas zjazdu w Ojrzanowie ustępujący senior Związku Ro-
dziny Rostworowskich Ludwik Rostworowski wskazał go na swego następ-
cę i Wojtek został seniorem Związku, obejmując to samo stanowisko, które 
przed wojną piastował jego dziadek senator, również Wojciech Rostworow-
ski. Odtąd w komputerze wpisuje wszystkie dane genealogiczne swej licznej 
rodziny. Osobiście jakby bardziej ciążył ku rodzinie swej matki, ku Czarto-
ryskim. Ponieważ Związek Rodziny Czartoryskich ma w Polsce nielicznych 
przedstawicieli mężczyzn, kandydował nawet na stanowisko prezesa tego 
Związku, lecz ostatecznie prezesura została powierzona żeńskiemu człon-
kowi rodu. Jego kadencja jako seniora Związku Rodziny Rostworowskich 
miała bogaty dorobek, gdyż w tym czasie odbyły się trzy zjazdy rodzinne, 

Elżbieta ze Skrzynieckich i Wojciech 
Rostworowscy podczas uroczystości ślubnej 

� Warszawa, 23 IX 1979
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w tym dwa bardzo udane w Kęble i Tykocinie. Podczas zjazdu w Kurozwę-
kach w 2010 Wojciech złożył rezygnację ze stanowiska seniora, które pia-
stował przez piętnaście lat. Poza Związkiem Rodzinnym podejmował także 
inne formy działalności społecznej. W latach 1999�2000 był członkiem Rady 
Nadzorczej Spółki z.o.o. Chemarbel w Kielcach, w latach 1998�2000 prze-
wodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej �Osiedle Starów-
ka� oraz w latach 1990�2004 członkiem Rady Fundacji �Alla Polacca�. Jest 
człowiekiem skromnym, pogodnym, miłym towarzysko. Lubi uczestniczyć 
w balach organizowanych przez rodziny arystokratyczne, w wielu środowi-
skach jest znany i lubiany. Jego hobby to żeglarstwo. 

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: o.. Tomasz Rostworowski, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 172 i nast.

ELŻBIETA Marianna ze SKRZYNIECKICH ROSTWOROWSKA h. Jelita, ur. 
5 VIII 1948 w Warszawie, córka inżyniera budowlanego Pawła i Heleny 
z Lewków, pracownik umysłowy związany głównie z branżą handlową, 
żona Wojciecha Kazimierza

Całe życie mieszkała w Warszawie, poza dość licznymi okresowymi wy-
jazdami do Stanów Zjednoczonych, w których była czterokrotnie. Uczęsz-
czała do szkoły podstawowej mieszczącej się przy ul Tyszkiewicza, potem 

Spotkanie rodzinne Rostworowskich, od lewej stoją: 
Wojciech, Izabela z Brazylii, Barbara, Elżbieta, Bożena, Wojciech 

i dr Beata z Dunin Brzezińskich Kolarz � wnuczka Marii Rostworowskiej.
[fot. S. J. Rostworowski]
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uczyła się w Technikum Ekonomicznym, w którym maturę zdała w 1968. 
Szybko podjęła pracę zawodową i na okres trzech lat znalazła zatrudnienie 
w Związku Budynków Mieszkalnych, gdzie była planistką, a potem zastępcą 
głównej księgowej. Z kolei podjęła pracę w Przemysłowym Instytucie Auto-
matyki i Pomiarów, w którym była zatrudniona do sierpnia 1989. Tam pozna-
ła Wojciecha Rostworowskiego, którego poślubiła 23 IX 1979 w Warszawie. 

Elżbieta z Wojtkiem stanowią dobraną parę. Ona jest wysoka, przystojna, 
kulturalna w sposobie bycia. W życiu towarzyskim nie narzuca Wojtkowi 
swego zdania. Oboje prezentują się bardzo ładnie. Po opuszczeniu Instytutu 
Elżbieta pracowała przez sześć lat w Ambasadzie Australijskiej w sekcji wi-
zowej. Później przebywała przez jakiś czas w Stanach Zjednoczonych i do-
piero od 1997 podjęła pracę w Spółce z.o.o A. Blikle, w której pełniła ekspo-
nowane stanowiska kierowniczki cukierni i kawiarni przy placu Wilsona.  Na 
wieść o beatyfikacji Augusta Czartoryskiego z grupą innych osób udała się 25 
IV 2004 do Rzymu, brała udział w uroczystościach beatyfikacji, była przyjęta 
na audiencji przez papieża Jana Pawła II, z jego rąk otrzymała koronkę różań-
ca św. Po długim okresie pracy na placu Wilsona, która jej bardzo odpowia-
dała, została 4 IV 2004 przeniesiona na stanowisko kierowniczki delikatesów 
na Nowym Świecie i ostatecznie w grudniu 2004 zwolniona z pracy. Było 
to dla niej dużym wstrząsem życiowym, gdyż takiego obrotu sprawy zupeł-
nie się nie spodziewała. Od stycznia 2005 przeszła na wcześniejszą emery-

Elżbieta Rostworowska (*1948) 
� pracownik Poselstwa Australijskiego i Spółki  z o. o. A. Blikle w Warszawie.

[fot. S. J. Rostworowski]
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turę. Pragnąc dorobić na utrzymanie rodziny, 9 V 2005 wyjechała do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie dobrze zarabiała opiekując się niepełnosprawną osobą. 
Z pewnym kapitałem powróciła do Polski w lutym 2006. Długo nie mogła 
znaleźć dobrej pracy. Pracowała w jakimś sklepie na prowizji, który nie miał 
obrotów, potem w magazynie meblowym w Arkadii, gdzie cały dzień trzeba 
było bez posiłku południowego stać na nogach. Zwalniała się, znajdowała 
nowe zatrudnienia. Stawała się ofiarą kapitalistycznego rynku pracy, który 
jest tak bezwzględny dla pracowników. Nie traciła jednak ducha i ciągle sta-
rała się wspierać finansowo rodzinę. Jest osobą bardzo sympatyczną, kultu-
ralną, ciepłą w sposobie bycia, rodzinną, oddaną dzieciom i mężowi. Wśród 
ludzi, z którymi ma kontakt, pozostawia dobre wspomnienie.

Elżbieta Rostworowska zwiedza wystawę piśmiennictwa Rostworowskich, 
eksponowaną w Wąwolnicy w czerwcu 2004 
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POKOLENIE XVIII
Dzieci ELŻBIETY ze Skrzynieckich i WOJCIECHA Rostworowskich

PAWEŁ, ur. 30 VII 1981 w Warszawie

Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowa-
ckiego, przez trzy lata studiował na Wydziale Mechatroniki Politechniki 
Warszawskiej. Ma naturę czynną i ulega różnym pasjom życiowym. Już od 
jedenastego roku życia śpiewał w chórze Alla Polacca, prowadzonym przez 
panią Włodarską, występował w operze. Ale także od młodości interesował 
się żeglarstwem i jest instruktorem żeglarstwa. Wreszcie jego pasją była fo-
tografika, miał niemałe osiągnięcia, bowiem zdjęcia swoje prezentował na 
trzech wystawach organizowanych w Warszawie w latach 2002, 2003, 2006.
Interesuje się motoryzacją, zakupił motocykl i jeździ po całej Polsce, robiąc 
artystyczne fotografie. Ostatecznie podjął pracę w firmie motoryzacyjnej 
w Nadarzynie, która nawet finansowała jego podróż do Chin, gdzie prowadził 
rozmowy w sprawie importu skuterów. Firma jego Inter Cars SA zajmuje się 
handlem częściami zamiennymi do samochodów. Planuje jednak rozszerzyć 
swoją specjalność na handel skuterami. Paweł reklamował się w Internecie 
jako specjalista od części zamiennych oraz instruktor żeglarstwa i specjalista 

Paweł (*1981) i Katarzyna (*1984) z rodzicami Elżbietą ze Skrzynieckich i Wojciechem 
Rostworowskimi
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w zakresie prowadzenia obozów wędrownych. Nie zamierza kontynuować 
studiów politechnicznych, natomiast zapisał się do dwuletniej Szkoły Ope-
ratorów Filmowych i jako pracę dyplomową zamierza zrobić z kolegą film 
o swoim dziadku � poecie i piosenkarzu. Podjęte studia traktuje jako uzupeł-
nienie swego wykształcenia. Zawodowo zamierza pozostać w branży moto-
ryzacyjnej, którą uznaje za ciekawszą, gdyż zapewniającą ruch.

Jedną z jego pasji są dalekie podróże zagraniczne na motocyklu. W 2008 
odbył ogromną, liczoną na ok. cztery tysiące km podróż przez Chorwację, 
skąd promem przedostał się do Ankony, zwiedził Rzym i przez Austrię, 
Niemcy wracał do Polski. Drugim jego od dawna zaszczepionym hobby jest 
żeglarstwo. W swoim czasie prowadził kursy żeglarskie. Obecnie w okre-
sie, gdy ma urlop, uprawia żeglarstwo u wybrzeży Chorwacji. Paweł jest 
człowiekiem wysokim, przystojnym, dobrze ułożonym, miłym towarzysko 
i przedsiębiorczym. Piękną cechą jego osobowości jest właśnie to, że jako 
temat pracy dyplomowej w swej szkole przyjął przygotowanie filmu o swoim 
dziadku Henryku Rostworowskim, którego już osobiście nie znał.

Twórczość � Jestem rad Henryka Rostworowskiego � 26 piosenek na-
granych na płytę na prawach rękopisu.

KATARZYNA Teresa Didi, ur. 23 XI 1984 w Warszawie 

Od dziesiątego roku życia śpiewała w chórze Alla Polacca przy Teatrze 
Wielkim. Ponadto była zainteresowana teatrem baletu i współpracowała 
z programem telewizyjnym Teresy Casciarii Tessa w domu. Wychowała się 
niejako w cieniu Teatru Wielkiego. Od młodości miała zainteresowania ar-
tystyczno-humanistyczne. Występowała na scenie w Akademii Muzycznej 
i Filharmonii w Warszawie. Jeszcze przed zdaniem matury przeniosła się ze 
swej szkoły do szkoły baletowej. Po zdaniu matury w 2003 podjęła studia na 
Akademii Polityki Socjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wyjeżdżała również 
za granicę, by podreperować swój budżet. Przebywała w Brukseli, gdzie mia-
ła pod swoją pieczą troje dzieci. Dawała sobie z nimi doskonale radę i była 
w pracy tej dobrze oceniana. Po powrocie do Polski okresowo pracowała 
w firmie sprzedaży win Roberta Mielżyńskiego, ale z pracy tej się wyco-
fała i podjęła zatrudnienie jako asystentka dyrektora handlowego w firmie 
Nextira One. Jednocześnie zapisała się na pierwszy rok studiów zaocznych 
historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie W 2010 uznała jednakże, że musi uzyskać konkretne wykształcenie, 
o bardziej praktycznym profilu i rozpoczęła studia pedagogiczne, jednocześ-
nie pracując na pół etatu w przedszkolu.

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: M. J. Minakowski, Elita wileńska, t. II, Kraków 2011, s. 729.
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ROZDZIAŁ XLVII

POKOLENIE XVI

MÓWIŁ O BOGU 
NIEUCHRONNIE KOCHAJĄCYM CZŁOWIEKA 

– OJCIEC PIOTR ROSTWOROWSKI

Starszy syn WOJCIECHA i ELŻBIETY z Plater-Zyberków

WOJCIECH Jan (Szeszek), imię zakonne Piotr, ur. 12 IX 1910 w Rybcze-
wicach, starszy syn Wojciecha i Elżbiety z Plater-Zyberków, benedyktyn 
i kameduła, rekolekcjonista, pisarz religijny, eremita.

We wczesnym dzieciństwie Wojcieszek (Szeszek) przebywał w mająt-
kach swych rodziców, do 1913 w Rybczewicach, potem krótko w Winiarach. 
W 1914 na wakacje z matką, nauczycielką angielskiego Katarzyną Clinton 
i rodzeństwem wyjechał do Sopotu. Gdy wybucha wojna rodzina udała sie 
do Liksny, potem do Skidla na Grodzieńszczyźnie, stamtąd dalej, do Pio-
trowszczyzny pod Mińskiem Litewskim. Dopiero w czerwcu 1917 matka 
z dziećmi wyjechała do Sant- Petersburga, stamtąd przez Szwecję we wrześ-
niu 1917 powróciła do Królestwa. Po wojnie jego ojciec opuścił Winiary, by 
zamieszkać w swoim nowym majtku w Płutowie, pow. Chełmno, a następnie 
w Ostrow cach pod Sochaczewem. W pierwszych latach powojennych Sze-
szek odbierał edukację domową. W 1923 został wraz z młodszym bratem 
Henisiem posłany do Warszawy, gdzie uczęszczał do IV klasy Gimnazjum 
Męskiego im. św. Stanisława Kostki. Prefektem, a potem dyrektorem tego 
gimnazjum był ks. Roman Archutowski, wiele lat później beatyfikowany 
przez papieża Jana Pawła II. W gimnazjum młodzież była wychowywana 
w duchu katolickim. Praktykowano odmawianie modlitw na rozpoczęcie dnia 
nauki i jego zakończenie. Cechą wyjątkową było to, że młodzież modlitwy te 
odmawiała w pozycji klęczącej. Dla uczniów obowiązkowy był także udział 
we mszy św. niedzielnej w kościele św. Józefa Oblubieńca, tzw. kościele kar-
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melitów przy Krakowskim Przedmieściu. W szkole obchodzono uroczyście 
rocznicę kanonizacji św. Stanisława Kostki. Wojciech wyróżniał się dużymi 
zdolnościami, ale stopni, szczególnie na świadectwie maturalnym, nie miał 
najlepszych. Zarówno on, jak i jego brat Henryk, byli przystojni, ale mieli 
w sobie coś z dziewczęcego wdzięku. Szeszek otrzymał przezwisko �Zosia�, 
a Heniś �Jadzia�. Obaj, jako mający świetne wychowanie domowe, w żad-
nych imprezach inicjowanych przez tzw. sitwę klasową nie braki udziału. 
Okolicznością rodząca żal i smutek było to, że 5 IX 1924 obaj chłopcy byli 
obecni przy łożu umierającej matki. Wojciech w 1928 zdał maturę, na świa-
dectwie z religii miał stopień bardzo dobry, z języka polskiego i z matematyki 
dostateczny.

Już w lipcu tego roku został przyjęty na III Kurs Podchorążych Rezerwy 
Kawalerii, prowadzony w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. 
Z zajęciami dawał sobie dobrze radę, natomiast w roku tym nastała w Polsce 
niesłychanie mroźna zima, mrozy dochodziły do 44 stopni Celsjusza. Sze-
szek to wszystko wytrzymał, kurs skończył w stopniu plutonowego i został 
skierowany do 13 Pułku Ułanów Wileńskich. By pierwszy spośród Rostwo-
rowskich, który ukończył kurs podchorążych kawalerii, za nim poszło jesz-
cze czterech dalszych. Prawdopodobnie już po wyjściu z wojska był zdecy-
dowany obrać stan duchowny. Po latach mówił o sobie : Zakonnikiem jestem 
od młodości. Od dwudziestego roku życia byłem przekonany, że takie jest 
moje powołanie. Ale ojciec skierował go na studia w Paryżu, chcąc zapewne 
sprawdzić determinację jego postanowień. W Paryżu, w roku akademickim 
1929/1930, Wojciech studiował filozofię, ale wytrwał tylko jeden rok. We 
wrześniu 1930 wstąpił do benedyktynów w opactwie św. Andrzeja w Zeven-
kerken w Belgii. Opactwo to było ośrodkiem prężnym. Kultywowano śpiew 
gregoriański i odnowę liturgiczną. Sławny stał się mszał łacińsko-francuski 
przegotowany przez ojca Gaspara Lefèbvre�a. Przy opactwie prowadzona 
była szkoła, w której uczyło się kilku synów polskich rodzin arystokratycz-
nych. Ponadto do Zevenkerken przybył z Polski o. Stanisław Szczerbiński, 
filipin z Gostynia, który studiował tu model opieki zakonnej nad młodzie-
żą. Zaprzyjaźnił się on ze stosunkowo młodym benedyktynem belgijskim 
o. Karolem van Oostenem. Przyjaźń stała się zaczynem tego, że o. Karol już 
w 1928 przybył do Polski i tu poszukiwał młodych kandydatów do benedyk-
tynów, co zostało uwieńczone sukcesem. O Karol dodatnio ocenił osobowość 
Wojciecha Rostworowskiego, uznając, że jest to: Duch głęboko refleksyjny, 
ale nie pozbawiony humoru. A więc kandydat pozytywny. Wojciech 25 I 1932 
złożył śluby czasowe i otrzymał imię zakonne Piotr. Młody alumn bardzo 
dobrze czuł się w zakonie. Twierdził, że: W opactwie św. Andrzeja był au-
tentyczny, bardzo żywy duch rodzinny. Bracia bardzo to odczuwali. Nie było 
żadnej klasowości. 
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Po czterech latach pobytu w Zevenkerken o. Piotr został skierowany do 
Rzymu, gdzie podjął studia w Papieskim Ateneum św. Anzelma na Awentynie 
(Pontificio Ateneo S. Anselmo). Była to młoda uczelnia, założona przez pa-
pieża Leona XIII, przekazująca naukę podstaw wiary, ale także umiejętności 
spotkania z innymi ludźmi w imię Chrystusa. Młody benedyktyn był uczniem 
ojca Anzelma Stolza, który studentom przekazywał swą mistyczną wizję teo-
logii. Tymczasem w Rzymie o. Piotra nawiedziło nowe powołanie. Zamierzał 
wstąpić do kartuzów, żyjących według reguły św. Brunona z Kolonii, który 
ustalił regułę życia w całkowitym odosobnieniu, życia poświęconego wy-
łącznie modlitwie. Jak przedstawia Marzena Florkowska, Wojciech jeszcze 
przed wstąpieniem do benedyktynów nosił się z myślą pójścia drogą życia 
kontemplacyjnego w zakonie kartuzów. Ale jakiś dziwny zbieg okoliczności 
nie pozwolił mu podjąć rozmów z przełożonymi zakonu na ten temat. Teraz 
przedstawił ten swój zamiar opatowi Teodorowi Nève OSB, ale ten zachęcił 
go, by przyjął śluby wieczyste u benedyktynów, a jeśli będzie chciał przejść 
do kartuzów, to nie napotka trudności. Oświadczenie opata nie zamykało za-
tem drogi i o. Piotr w lipcu 1935 złożył śluby wieczyste w Zevenkerken. 
Święcenia kapłańskie miał otrzymać w 1937. Postanowił wcześniej odbyć 
rekolekcje w klasztorze kartuzów w Szwajcarii. Jednakże data święceń zo-
stała przyspieszona, bo biskup niespodziewanie wyznaczył wcześniejszy ter-
min. Tak też z rekolekcji trzeba było zrezygnować. O. Piotr przyjął święcenia 
kapłańskie 18 VII 1937 w opactwie benedyktyńskim św. Andrzeja w Belgii 
z rąk bp Ladeuze, biskupa tytularnego Tyberiady. 

Miał już tylko jeden rok do końca studiów w Rzymie. Postanowił je konty-
nuować, odkładając wstąpienie do kartuzów do następnego roku. Tymczasem 
przed skończeniem studiów został przez przełożonych skierowany w 1938 
do Rabki w Polsce, gdzie miał być wychowawcą w internacie dla młodzieży. 
W duchu posłuszeństwa zakonnego opuścił Ateneum św. Anzelma, w którym 
profesor historii Kościoła chciał go uczynić na tej uczelni swoim następcą. 
Przybył do Rabki, w której o. van Oost w 1936 otworzył w willi �Jaworzy-
na� internat dla uczniów przy istniejącym tam gimnazjum. W grudniu 1938 
o. Jan Wierusz-Kowalski OSB, również wyświęcony w opactwie św. Andrze-
ja, uzyskał zgodę metropolity krakowskiego ks. abp Adama Stefana Sapiehy 
na to, by benedyktyni objęli dawne zabudowania klasztorne w Tyńcu. Przystą-
piono więc do zamknięcia internatu w Rabce i 30 VII 1939 nastąpiła uroczy-
stość przejęcia opactwa. Przybył na nią opat z Zevenkerken o. Teodor Nève 
OSB i wprowadził grupę dziewięciu zakonników, wśród których było dwóch 
braci zakonnych. Przeorem odtworzonego opactwa został o. Karol van Oost 
OSB, a podprzeorem o. Piotr Rostworowski OSB. Ludność przyjęła zakon-
ników serdecznie, odbyła się nawet zabawa taneczna dla uczczenia powro-
tu benedyktynów do Tyńca. Na uroczystość przybyli przedstawiciele rodzin 
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arystokratycznych, z których po 
części wywodzili się młodzi be-
nedyktyni, a więc obecny był se-
nator Wojciech Rostworowski, 
ojciec Piotra, Róża Rostworow-
ska, wdowa po Karolu Hubercie 
dramaturgu, minister Zygmunt 
Michałowski, Sawa Pusłowski, 
o. Michał Czartoryski, domini-
kanin i szczególnie wenerowani 
księstwo Gabrielostwo de Bo-
urbon-Sicile. Obecni doceniali 
rangę wydarzenia, bowiem do 
Tyńca powracali zakonnicy, któ-
rzy prowadzili tu swoje prace od 
połowy XI wieku, a zakon ich 
został zlikwidowany dekretem 
cesarza austriackiego Franciszka 
I z 8 IX 1816. Teraz, po ponad 
stu dwudziestu latach, w tynie-
ckim kościele uroczystą mszę 
św. odprawił młody benedyktyn 
o. Piotr Rostworowski.

Zakonnicy, jak na razie, mie-
li do swej dyspozycji cześć po-
mieszczeń w dawnym zniszczo-
nym klasztorze. Na drugi dzień 

po wprowadzeniu opat o. Nève odczytał akt fundacji przeoratu prostego SS. 
Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu, prostego to jest całkowicie prawnie i orga-
nizacyjnie zależnego od opactwa macierzystego św. Andrzeja w Belgii. W ko-
lejnym trzecim dniu o. Piotrowi zostały przydzielone następne funkcje. Został 
szafarzem i proboszczem parafii tynieckiej, gdy ta będzie przekazana bene-
dyktynom. Dodatkowo jeszcze przeor o. Oost zamianował go swoim doradcą. 
Spokojny, jak można było przewidywać, tryb życia nowego konwentu prze-
rwał wybuch II wojny światowej. Ojcowie Rostworowski i Wierusz-Kowal-
ski od razu wstąpili do utworzonego Komitetu Pomocy Społecznej. Wkrótce 
o. przeor podjął decyzję, aby trzech ojców opuściło konwent i podjęło pracę 
kapelanów wojskowych. Dołączyli do nich jeden diakon i jeden brat. A już 
5 września zapadła kolejna decyzja, że pozostali ojcowie będą się ewakuować, 
a na straży klasztoru pozostanie jedynie o. Piotr, jako znający język niemiecki. 
Pod koniec września wszyscy podróżnicy powrócili, poza o. Jackiem Matu-

Wojciech Jan imię zakonne Piotr (1910�1999) 
� przeor oo. benedyktynów w Tyńcu, 

więzień w PRL i przeor eremów kamedulskich 
w Polsce, we Włoszech i w Kolumbii, 
wybitny kaznodzieja i pisarz religijny
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siewiczem, który pozostał w Wilnie. 12 II 1940 o. Piotr został mianowany mi-
strzem nowicjatu. Bardzo starannie przygotowywał swe cotygodniowe konfe-
rencje skierowane do alumnów, niezależnie od tego czy słuchaczem ich była 
jedna osobna, czy później nawet dwanaście. W Tyńcu, u oo. benedyktynów 
nowicjat trwał jeden rok. Parafia tyniecka jeszcze nie była przekazana bene-
dyktynom, ale może także dlatego ich praca duszpasterska rozprzestrzeniła się 
na kilka sąsiednich parafii, którym nieśli pomoc kapłańską.

Ks. metropolita Sapieha mianował o. Piotra na lata 1941�1946 wizytato-
rem Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim na terenie diecezji 
krakowskiej, mającego wówczas dwanaście domów zakonnych. Sześć pośród 
nich znajdowało się w samym Krakowie, pozostałe były rozsiane w małych 
miejscowościach, do których Szeszek docierał niekiedy przemierzając kilka 
czy kilkanaście kilometrów pieszo. Gdy określał cel wizytacji, to mówił: Nie 
chodzi o to, aby zacząć tę wizytację od strony materialnej, administracyjnej, bo 
ja wierzę przede wszystkim w dusze. W głoszonych homiliach mówił przede 
wszystkim o uświęceniu, to jest o tym, aby człowiek dał się prowadzić przez 
Boga. Jego macierzysty klasztor tyniecki w tym czasie miał bardzo skromną 
bazę żywnościową, podstawą miał być ogród zakonny, który dopiero zaczę-
to uprawiać. Jednakże benedyktynów wspierały inne wspólnoty zakonne oraz 
niektórzy miejscowi gospodarze. A tu trzeba było przyjmować fale wysiedleń-
ców z Wielkopolski i opiekować się miejscową zbiedniałą ludnością. O. Piotr 
włączył się w działalność Rady Głównej Opiekuńczej, był delegatem na gminę 
Skawina, obejmującą osiem gromad i mającą pod swoją opieką dziewięćset 
osób, Prowadząc tę pracę, wiele godzin spędzał na akcjach gromadzenia środ-
ków i udzielaniu pomocy, nawet w samym klasztorze tynieckim codziennie 
wydawano biednym dwadzieścia pięć obiadów. Ukrywano też Żyda i ucieki-
niera ze Śląska. W Tyńcu znajdowali okresowy przytułek ludzie chorzy lub 
ukrywający się. Tu odbywał rekonwalescencję prezes RGO Adam Ronikier, 
który bardzo cenił sobie kontakt ze swym siostrzeńcem o. Piotrem. Zapisał, 
że rozmowa z nim, zawsze pełna udzielającego się spokoju, działała na mnie 
ożywczo. O. Piotr skierował też do niego list, gdy wuj był aresztowany przez 
gestapo i w tym trudnym dla Ronikiera momencie podtrzymał go na duchu.

Gdy w styczniu 1945 toczyły się walki wokół wzgórza tynieckiego, które 
Niemcy uczynili punktem swego oporu, podprzeor tyniecki chodził po wsi, 
udzielał absolucji generalnej umierającym mieszkańcom i Niemcom, był na-
wet zatrzymany przez patrol niemiecki jako potencjalny szpieg. W rok po za-
kończeniu działań wojennych, 1 IV 1946 benedyktynom została przekazana 
parafia w Tyńcu i o. Piotr objął rzeczywiste probostwo. Często głosił kazania, 
w których wybiegał ponad poziom umysłowy wiernych ze wsi tynieckiej. 
Lecz mimo to parafianie cenili go za to, że zabiegał nie o sprawy materialne 
lecz duchowe.
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Nastał niełatwy okres czasów stalinowskich. Okoliczności polityczne 
zmusiły o. Karola van Oosta do opuszczenia Polski. W 1951 o. Piotr został 
mianowany przez opata z Belgii przeorem OO. Benedyktynów w Tyńcu. Był 
już ostatnim przeorem mianowanym, następni byli przez braci w Tyńcu wy-
bierani. Stanowisko to piastował do 1959. W tej roli niewiele czynił dla odbu-
dowy gmachu klasztornego, natomiast starał się umocnić duchowo wspólnotę 
zakonną. Do zakonu wstępowali nowi adepci, bardzo często zjednani właśnie 
osobowością przeora i mistrza nowicjatu. Świadczą o tym ich własne wspo-
mnienia, jak choćby o. Augustyna Jankowskiego OSB, późniejszego redak-
tora Biblii Tysiąclecia, który obserwując skupioną sylwetkę o. Piotra prowa-
dzącego procesję przed nieszporami, zapisał odniesione wrażenie w słowach: 
Temu to dobrze z Bogiem. Ale zdarzały się także wystąpienia z zakonu. Czy 
był to spór o zbytnie lekceważenie przesłanek materialnych przy pełnieniu 
kierowniczej roli przez o. Piotra w zakonie, czy też inne przesłanki, które wy-
magałyby szczegółowego zbadania. Zarzucano też przeorowi, że zbyt łatwo 
dopuszczał do składania świeceń kandydatów, którzy do życia zakonnego 
się nie nadawali. Wystąpiło dwóch ojców i jeden brat. Benedyktynów opuś-
cił o. Jan Wierusz-Kowalski, kuzyn o. Piotra, zakonnik, który razem z nim 
studiował w Zevenkerken. Wystąpienie o. Jana mogło mieć bardzo złożone 
podłoże. Faktem jest, że jego brat cioteczny, przebywający w Belgii emisa-
riusz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stefan Rostworowski chciał o. Jana 
uczynić łącznikiem w przejmowaniu pieniędzy przesyłanych do kraju wraz 
z pocztą dyplomatyczną poselstwa belgijskiego dla potrzeb tajnej, antykomu-
nistycznej organizacji niepodległościowej. Głównym ogniskiem jej działal-
ności był Obszar Południowy � krakowski i dlatego Tyniec dla tego pośred-
nictwa znakomicie by się nadawał. Jeszcze, gdy o. Piotr był podprzeorem, 
12 VII 1947 Tyniec odwiedził ówczesny poseł belgijski Harold Eeman, znajo-
my Stefana Rostworowskiego. Za wiedzą posła do Polski przychodziły właśnie 
wspomniane już przesyłki pieniężne oraz materiały informacyjne. O wizycie 
Eemana w Tyńcu mówi fragment jego wspomnień z pracy dyplomatycz-
nej, wydanych za granicą po angielsku, których tytuł w przekładzie polskim 
brzmiał Chmury na słońcu. Eeman zapisał: Nieopodal Krakowa w górę rzeki, 
na szczycie wysokiego kredowego szlifu opadającego ku wodzie widnieją biały 
kościół i budynki opactwa w Tyńcu. Ich sylwetki odbijające się w spokojnej 
tafli wody na tle ciemnozielonego rzędu drzew, stanowią widok urzekający. 
Przechadzając się raz w górę, raz w dół stromymi alejkami przyklasztorne-
go sadu w towarzystwie przeora ojca Piotra Rostworowskiego, wsłuchiwałem 
się w tok mądrych słów, wypowiadanych z pogodą ducha, jaką zdołał on za-
chować, mimo zmartwień i trudności otaczających jego i cały klasztor. Umiał 
on z uśmiechem dostrzegać to, że jakkolwiek czasy są niespokojne, to jednak 
jabłoń kwitnie nadal i rodzi owoce. Niekiedy razem, wychylając się z okna 
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przez pękający parapet, patrzyliśmy w dół na rzekę, jednostajnie płynącą ku 
swemu ostatecznemu celowi. Eeman spotkanie to ujął w atmosferze urzeka-
jącego spokoju. Ale są w nim elementy znane z tamtych lat. Przeor rozma-
wia z posłem na spacerze, przemierzając pieszo spadziste alejki klasztornego 
sadu. Był to czas, kiedy księża zawsze poważne rozmowy prowadzili space-
rując z rozmówcą. Dawało to szansę, iż podsłuch komunistycznego wywiadu 
nie uchwyci treści rozmowy. Poseł Eeman był oczarowany Tyńcem, a może 
rozmową z o. Piotrem, w każdym razie wiadomo, że na odbudowę klasztoru 
przekazał wówczas sto tysięcy zł. O. Piotr w klasztorze był nieustannie in-
wigilowany, również przez swego konfratra, który przyjął współpracę z UB. 
W Tyńcu w 1953 przeprowadzona była rewizja w związku z aresztowaniem 
ks. Stanisława Szymańskiego, jezuity, który przez parę lat ukrywał się także 
w Lubiniu, gdzie też było opactwo benedyktyńskie. Aresztowany, wkrótce po 
wojnie, w Bydgoszczy, podczas przesłuchania na UB wyskoczył przez okno 
i zdołał zbiec. W 1954 wysiedlono Księży Sercanów ze Stadnik i przeor ty-
niecki umożliwił im przetrwanie w benedyktyńskim klasztorze. Była to grupa 
zorganizowana z własnym przełożonym, własną kaplicą i kuchnią. Sercanie 
mieszkali w tzw. Opatówce, gdy im zwrócono budynek, powrócili do Stadnik. 
Pełnienie funkcji przeora konwentu tynieckiego w każdym razie w tym czasie 
nie było zadaniem łatwym. Jak zapisał o. Karol Meissner OSB: Opatrzność 
zgotowała mu życie, jakiego kompletnie się nie spodziewał. 

Ale nie trzeba sądzić, aby było to życie daremne. Tyniec za czasów, kiedy 
przeorem był o. Piotr, był promieniującym ogniskiem życia duchowego. Jak 
zapisała M. Florkowska, przyciągał innych, zarówno duchownych jak i świe-
ckich intensywnością życia liturgicznego, atmosferą pobożności i wysokim 
poziomem teologii życia wewnętrznego i jej praktyki. Szczególnie wzniosła 
była liturgia paschalna. Dziś się wspomina to, że do tego zacisza klasztorne-
go przybywało wielu najwybitniejszych duchownych tamtych czasów. Był 
wśród nich także seminarzysta krakowski i późniejszy metropolita Karol 
Wojtyła. Gdy w wigilię Bożego Narodzenia odwiedził Tyniec po raz pierw-
szy jako biskup, witał go przeor o. Rostworowski takimi słowami: W duchu 
wiary widzimy Chrystusa w każdym kapłanie, zwłaszcza w biskupie, a ponie-
waż Ty. Ekscelencjo, jesteś najmłodszym członkiem Episkopatu, więc w Tobie 
szczególnie widzimy Dzieciątko Jezus, dziś narodzone. Piękne te słowa były 
wypowiadane przez duchownego o. Rostworowskiego, który również był je-
dynym z kandydatów na stolicę arcybiskupią w Krakowie. Gdy zaś chodzi 
o jego funkcje proboszczowskie w Tyńcu, to panują opinie, że nie był nad-
miernie sprawnym zarządcą. Nie zabiegał o odbudowe opactwa z ruin, uwa-
żając, że od wzniesionych murów ważniejszy jest potencjał duchowy zakon-
ników, który te mury winien wypełnić. Nie był też zwolennikiem tego, aby 
podlegli mu zakonnicy odbywali studia, a tym bardziej zagraniczne. Uważał, 
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że życie ludzkie jest krótkie i najbardziej warto je wypełnić dobrze pełnio-
ną służbą kapłańską. Natomiast o. Piotra frapowała cała sfera poznania kon-
templacyjnego, do którego przygotowaniem może być wiedza filozoficzna. 
W tym kręgu pojęć znajdował porozumienie z profesorem filozofii Stefanem 
Świeżawskim, z którym przez lata całe utrzymywał przyjacielski kontakt. 
Przez profesora został namówiony, by uczestniczyć w zespole tłumaczy, który 
przekładał prace dyplomowe, jakie powstały na Wydziale Filozofii Chrześci-
jańskiej KUL i były przesyłane do Toronto w Kanadzie, gdzie prof. Etienne 
Gilson założył centrum studiów średniowiecznych. Bardziej znany jest fakt, 
że o. Piotr uczestniczył w zespole przygotowującym pierwsze wydanie Biblii 
Tysiąclecia i był tym, który przetłumaczył Pieśń nad Pieśniami. Przekład ten 
bez zmian był respektowany we wszystkich następnych wydaniach Biblii.

Jako przeor tyniecki miał bardzo wiele zajęć poza klasztorem. Był wi-
zytatorem wszystkich klasztorów benedyktyńskich, a nawet przełożonym 
wyższym benedyktynów w Polsce. Pełniąc tę funkcję, bronił o Mikołaja von 
Lutterotti, z pochodzenia Włocha, przeora poniemieckiego konwentu bene-
dyktyńskiego w Krzeszowie pod Kamienną Górą na Dolnym Śląsku, któ-
rego prześladował ks. Kazimierz Lagosz, wikariusz kapitulny, mianowany 
zwierzchnikiem archidiecezji wrocławskiej przy współudziale władz. O. Ro-
stworowski toczył dwa oficjalne spory: w 1952 przez dwa lata o zwrot para-
metrów liturgicznych, zrabowanych przez urzędników kurialnych z Krzeszo-
wa i od 1953 też przez dwa lata z Prokuraturą Wojewódzką we Wrocławiu 
o zwrot biblioteki wywiezionej z Krzeszowa. Ponadto spełniał rolę wizytatora 
apostolskiego żeńskich wspólnot kontemplacyjnych, m.in. Sióstr Benedykty-
nek. Był spowiednikiem Sióstr Wizytek i wizytatorem Sióstr Sakramentek, 
którym pomagał założyć klasztor w Siedlcach. Prowadził też bardzo wiele 
rekolekcji, konferencji, dni skupienia dla zgromadzeń zakonnych, księży die-
cezjalnych, oblatów benedyktyńskich, a nawet dla młodzieży akademickiej, 
która dyskutowała z nim problemy światopoglądowe. Na zaproszenie o. To-
masza Rostworowskiego TJ miał w Wielkim Poście 1960 rekolekcje dla pro-
fesorów KUL. Jego rekolekcje zwane konferencjami ascetycznymi cieszyły 
sie na KUL dużym uznaniem. Wspólnie z o. Janem Wierusz-Kowalskim OSB 
opracował Mszał niedzielny, wydany w 1959 w Bruges w Belgii. Wszystkie 
te zajęcia powodowały, że bardzo wiele podróżował. Często kraj przemierzał 
autostopem, ale także samochodem i to nieraz w towarzystwie ks. arcybisku-
pa Wojtyły. Zdarzały się poważne kolizje samochodowe, z których o. Piotr 
znakomicie umiał wybrnąć. W późniejszych latach mówił: Uratowałem dla 
was papieża. Chętnie podróżował też koleją i w tym czasie wykonywał różne 
prace, na przykład tłumaczenia lub modlił się. Był niesamowicie punktualny. 
Potrafił umawiać się na określony dzień i godzinę z dwuletnim wyprzedze-
niem i zjawił się o umówionym czasie. W domu jego siostry w Sieradzu było 
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wiadomo, że przybędzie powiedzmy na 12,15 i wyjedzie pociągiem o 22,34 
i wszystkie te terminy realizował z nadzwyczajną sumiennością. Później, 
gdy został konsultantem komisji watykańskich, ponoć znał na pamięć roz-
kłady jazdy między Warszawą, Frankfurtem i Neapolem. W późniejszym 
wieku lubił podróżować samolotem. Był zaprzyjaźniony z wieloma wybit-
nymi osobami tego czasu, z ks. kardynałem Wyszyńskim, był spowiedni-
kiem ks. kardynała Wojtyły, przyjaźnił się z ks. biskupem Janem Pietraszko, 
z ks. Franciszkiem Blachnickim, twórcą Oaz, z Heleną Mycielską, inspirator-
ką życia religijnego Romów, ze swą bratową Teresą Rostworowską, z matką 
Marią Franciszką Popiel, urszulanką, z matką Elżbietą Popiel, sakramentką, 
z matką Dominką Szymczewską, samarytanką, z matką Marią Czetwertyńską 
z Sacré Coeur w Zbylitowskiej Górze, z księżmi Aleksandrem i Tadeuszem 
Fedorowiczami z Lasek i Izabelina, z o. Joachimem Badenim, dominikani-
nem i o. Janem Popielem, jezuitą.

Dla wielu poznanych sióstr zakonnych był spowiednikiem przez wiele 
lat. Niektóre z nich uważały, że o. Piotr miał zdolność czytania w duszach 
ludzkich. Jak zapisała M. Florkowska : Umiał głęboko słuchać drugiego 
człowieka i miał niezwykłą intuicję ludzi. Coś, co zadał za pokutę podczas 
jednej ze spowiedzi, stawało się często drogowskazem na całe życie. Dla lu-
dzi świeckich z Krakowa miał miejsce, w którym stale spowiadał, to jest 
u Sióstr Wizytek przy ul. Krowoderskiej. Był inicjatorem powstania Studium 
Liturgicznego w Krakowie. W środowisku tego miasta, zamieszkałego przez 

O. Piotr Rostworowski spieszy na uroczystość obchodu 1500-lecia urodzin św. Benedykta, 
jaką czczono 11 maja 1980 w Tyńcu

Rostworowski-Monografia tom2.ind881   881Rostworowski-Monografia tom2.ind881   881 2013-03-20   15:07:322013-03-20   15:07:32



~ 882 ~

liczną rzeszę wydziedziczonych ziemian, cieszył się wielkim autorytetem 
i przyjaźnią wielu ludzi. W 1957 udało mu się zdobyć paszport do Włoch, 
dokąd został skierowany przez Episkopat Polski z zadaniem zorientowania 
się w tym, jak Kościół Powszechny odnajduje się we współczesnym świecie. 
Zetknął się wówczas z dziełem Chiary Lubich, z Ruchem Focolari. Do Ruchu 
tego należeli ludzie, którzy jakby zawieszali własną wolę i sterowanie swoim 
życiem ofiarowywali Bogu. Ich hasłem były słowa: Dio in primo posto � Bóg 
na pierwszym miejscu�. Ojciec Piotr całym sercem podzielał założenia ideo-
we tego Ruchu i zaczął go potajemnie przeszczepiać na grunt polski. Uwa-
żał, że Ruch ten zapowiada wiosnę, odrodzenie Kościoła. A są cztery znaki 
tego odrodzenia: Pierwszy: żadnych udziwnień, czy nadzwyczajności, Drugi 
� mocne trzymanie się hierarchii Kościoła, Trzeci � szaleńcza miłość Krzy-
ża � miłość Jezusa w Jego opuszczeniu, Czwarty � Maryja. Te znaki warto 
sobie odczytywać, by wiedzieć, co jest fundamentem reformy Kościoła. Tak 
więc o. Piotr zaszczepił na gruncie polskim Ruch Focolari. Później, gdy był 
kamedułą w Bieniszewie, odbywał spotkania z jego adeptami w tamtejszym 
eremie. Wśród wielu wybitnych osób przystępujących do Ruchu był również 
młody jezuita o. Tadeusz Rostworowski. Do Bieniszewa przybywali także 
księża-focolarini z NRD, gdzie Ruch ten miał już silne środowisko.

Drugim wielkim wydarzeniem z okresu pobytu o. Piotra w Rzymie 
w 1957 było zawarcie znajomości z fundatorką Zgromadzenia Małych Sióstr 
od Jezusa, z Magdaleine Hutin. Zgromadzenie to, które odegrało także wielką 
rolę w rechrystianizacji Europy, było wyrazicielem duchowości o. Karola de 
Foucauld. Mała siostra Hutin docierała nawet do ZSRR. Przyjaźń pomiędzy 
o. Piotrem a siostrą Magdaleine trwała do ostatnich chwil jej życia w 1989. 
O. Rostworowski z Magdaleine z reguły spotykał się podczas jej wizyt w Pol-
sce, które były dość częste, a później odwiedzał ją w Rzymie w siedzibie 
Zgromadzenia w Tre Fontaine. Na spotkania z nią w Polsce podróżował auto-
stopem i przybywał szalenie punktualnie, ale raz, w 1973 spóźnił się, gdyż na 
spotkanie to wybrał się pociągiem. Gdy siostra Magdaleine zmarła, napisał 
list poświęcony jej osobie, z którego warto przytoczyć fragmenty: Jest ona 
święta, która opuściła nas widzialne, by pozostać z nami w sposób niewidzial-
ny. Jej intuicja, tak głęboko ewangeliczna, ubogaciła Kościół Boży. (...)...Ale 
ta wierność Ewangelii, prawie nieokrzesana, nie burzyła w niej nic z jej nad-
zwyczajnej dobroci i łagodności. �

Trzecim obszarem, w którym o. Piotr się poruszał, były Laski. Zaprzy-
jaźniony z ks. Tadeuszem Fedorowiczem, raz po raz przybywał do Lasek, 
gdzie głosił nauki rekolekcyjne, spotykał się z młodzieżą deklarującą ideowo 
marksizm, wchodził w skład zespołu psychologów i psychiatrów, który przy-
gotowywał praktykę badań psychiatrycznych dla wszystkich kandydatów do 
stanu kapłańskiego
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Z kolei w Krakowie był jednym z organizatorów rekolekcji stanowych 
dla pielęgniarek. Współdziałał z dziełem Hanny Chrzanowskiej, inicjator-
ki pielęgniarstwa i duszpasterstwa domowego nad nieuleczalnie chorymi. 
O. Rostworowski osobiście odwiedzał osoby nieuleczalnie chore, przygoto-
wywał je duchowo do spotkania z Bogiem. Krytykował stanowisko lekarzy, 
którzy często przed pacjentami ukrywają terminalny stan ich zdrowia. Uwa-
żał, że chrześcijanin ma prawo do w pełni świadomego przygotowania się do 
śmierci i odejścia z doczesności. O. Piotr wiele osób przygotował na ostatnią 
drogę do Pana. Ci, co go znali, twierdzili, że miał dar pojawiania się przed 
oczyma tych, którzy właśnie go poszukiwali, ponieważ bezwzględnie potrze-
bowali jego duchowej pomocy.

O. Piotr, mimo że wstąpił do zakonu o ostrej regule, pozostał w pełni ot-
warty na wszelkie potrzeby i kontakty z członkami własnej rodziny. Nie była 
ona mała, bowiem przez Plater-Zyberków, skąd pochodziła jego matka, był 
spokrewniony z całym szeregiem osób zamieszkałych w Krakowie. Ale też 
jego własna rodzina Rostworowskich stanowiła zwarty klan. Był uczestni-
kiem Zjazdu Rostworowskich, dla którego otworzył bramy zakonne w Tyńcu 
9 VIII 1959, potem, 2 IX 1978 przybył na Zjazd do Gostynia. Na Zjazd do 
Gębic w 1982 nie przybył, ale zachowała się jego kartka z wyjaśnieniem przy-
czyn pisana w samochodzie, którym właśnie wyjeżdżał z Polski do Rzymu. 
W kartce tej zawarł swoje przesłanie dla Zjazdu, pisząc: Przeżywamy czasy 
o olbrzymim napięciu duchowym. To, co się dzieje w świecie widzialnym, jest 
tylko odbiciem niewidzialnych zmagań. Gdy wszystko się chwieje, tylko Bóg 
jest skałą niewzruszoną i niezawodną. Mocą naszą jest zjednoczenie z Nim 
przez wiarę, ufność, miłość i modlitwę, przez wcielenie w życie Jego Ewan-
gelii. Trzeba dziś bardzo strzec nieskazitelności wiary, bo są nawet katoliccy 
teologowie, którzy ją wypaczają. Winniśmy również zaufać Ojcu św., Episko-
patowi Polski, który nas zachęca do zawierzenia Matce Bożej. Pokój Wam. 
Miłujący Was w Bogu o Piotr Rostworowski.Owa karteczka z dnia 27 VII 
1982 ma ogromną wagę, bowiem o. Rostworowski spisał w niej przewod-
nie myśli swego przeświadczenia religijnego. Jest jeszcze jeden wzruszający 
dowód jego przywiązania do rodziny. Otóż po otrzymaniu od Stefana Ma-
riana Rostworowskiego zamieszkałego we Francji wywodu genealogicznego 
rodziny Rostworowskich, napisał do niego list dziękczynny za tę przesyłkę 
i podpisał ją członek rodziny Rostworowskich nr 168, gdyż taki miał kolejny 
numer w sporządzonym wywodzie. Trzeba też przypomnieć to, że uczestni-
czył w mszach żałobnych za dusze swych krewnych jezuitów o. Jana i o. To-
masza Rostworowskich..Można powiedzieć, że wzorem o. Jana o. Piotr pisał 
niezliczoną ilość listów. Różnica jest jednak ta, że o. Jan w korespondencji 
poruszał głównie sprawy bieżące, natomiast o. Piotr poprzez koresponden-
cję propagował wyznawaną wiarę. Często listy służyły temu, by kierować 
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pogłębieniem duchowym swych penitentów. Rzeczą wyjątkową było, że ów 
obciążony wieloma zobowiązaniami przeor zakonu prowadził dziennik �po-
dawczy� wysyłanych listów z krótką adnotacją określającą ich treść i dzięki 
sześciu zachowanym dziennikom można stwierdzić, że o. Piotr napisał od 
1957 do 17 III 1999 � 29 702 listy.

W 1959 Konsulta Przełożonych Zakonów Męskich zleciła o. Rostworow-
skiemu prowadzenie wykładów o kierownictwie duchowym dla młodych ka-
płanów z różnych zakonów.Dla potrzeb tych wykładów opracował on skrypt, 
który był udostępniany w formie kseropisu. Na wydanie książkowe o. Piotr 
nie chciał się zgodzić, w swej pokorze twierdząc, że jest to opracowanie nie 
dorównujące poziomem dzisiejszym pracom. Na prowadzonych przez Ojca 
seminariach księża się skarżyli, że obecnie brak kierowników duchowych, 
a wykładowca twierdził, że wiedzą o kierownictwie duchowym zbyt mało 
interesują się seminaria duchowne.

Praca o. Piotra, wydana ostatecznie w 1997 pt. Kierownictwo duchowe, 
nie jest opasłym tomem, lecz niewielką książeczką, napisaną w sposób za-
dziwiająco prosty i jasny, mimo iż dotyczy skomplikowanej materii. Zaczy-
na się wprowadzeniem podjętego tematu w kontekst ujęcia teologicznego. 
Autor pisze, że Tajemnica kierownictwa duchowego zawiera się w tajemnicy 
Wcielenia, kiedy Bóg chciał przez Chrystusa-Człowieka prowadzić wszyst-
kich ludzi zbiorowo i każdego człowieka indywidualnie do Ojca. Stąd zasada 
pośrednictwa ludzi nawet w sprawach duchowych jest jedną z podstawowych 
cech katolicyzmu. A zatem Chrystus-Człowiek, pośrednik Objawienia, jest 
tym pierwszym kierownikiem duchowym. Pośrednictwo to odwołuje się do 
uzdolnień chrześcijańskich: wiary, ufności, pokory, szczerości, miłości i dzie-
cięctwa duchowego. Ponieważ nikt nie jest sędzią sam dla siebie, dla rozwo-
ju duchowego penitenta potrzebne jest współdziałanie innej doświadczonej 
osoby. Potrzebne jest zarazem działanie Ducha Świętego w duszy ludzkiej. 
Kierownik duchowy współpracuje z żywym Bogiem w realizacji Jego myśli 
o danym człowieku. Chodzi o wcielenie myśli Bożej w osobowość człowieka. 
Kierownik duchowy musi opierać się o rozeznanie tego co się dzieje w spot-
kaniu człowieka z Bogiem. Sam musi być w ścisłym kontakcie z Bogiem, 
musi być więźniem modlitwy i musi żywić szacunek dla duszy ufającego mu 
człowieka. Znakiem obecności myśli Bożej w duszy kierowanej osoby są 
odczuwane przez nią natchnienia. Kierownik wobec tej osoby musi mieć po-
stawę sługi. On nie wybiera petenta. Kapłan, który przyjął kierownictwo du-
chowe, nie dzieli się nim z innymi kapłanami. Jego działanie ma być oczysz-
czające i wzmagające, on uczy nowego spojrzenia na rzeczywistość w świetle 
Ewangelii. Kierownik musi wspierać prowadzonego własną modlitwą i zara-
zem unikać nadmiernej ingerencji. Źródłem zaufania, jakie powinien uzyskać 
w duszy prowadzonej osoby, jest dobroć i prawdziwie ojcowski stosunek do 
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petenta, a także zupełna dyskrecja. Dziś miejscem kierownictwa duchowego 
jest konfesjonał, ale może być także rozmowa, czy korespondencja. Kierow-
nik jest tylko przyjacielem i doradcą, nie może odmawiać swej służby osobie 
zwracającej się do niego, gdyż może odwrócić jej dążenia od spraw wiary. 
Zarazem ze strony petenta jest niezbędne posłuszeństwo wobec niego, które 
jest wewnętrznym przejawem łaski i pragnienia duszy do wypełniania woli 
Bożej. Pojawia się sprawa przywiązania osoby prowadzonej do kierownika, 
ale powinien to być stosunek dziecięctwa duchowego. Ważna jest etapowość 
postępu petenta poprzez oczyszczenie, oświecenie aż do zjednoczenia, aż do 
przyjęcia Boga jako autorytetu najwyższej prawdy. W końcowej części pracy 
jest mowa o kierowaniu na różnych etapach życia oraz o kierowaniu osób za-
awansowanych w rozwoju duchowym, w tym także sióstr zakonnych. Całość 
przedstawionych tu rozważań, ukazanych w sposób jasny i pewny, jest już 
dla zwykłego człowieka spekulacją wyższego stopnia, opartą jednak o nieza-
chwianą wiarę jej autora.

Już rok wcześniej ukazała się drukiem pozycja bratnia do poprzedniej 
pt. Wierność łasce. Kierownictwo duchowe zaawansowanych. Niewielkie to 
dziełko powstało jako referat o. Rostworowskiego wygłoszony 23 IX 1962 
podczas dni skupienia duszpasterzy akademickich w Zakopanem. Jest to 
praca stanowiąca kontynuację owej poświęconej kierownictwu duchowemu 
w sensie ogólnym. Autor podaje tu definicję osoby zaawansowanej duchowo, 
pisząc: Kategoria zaawansowanych zaczynałaby się od tych, którzy osiągnęli 
już moc bierną zmysłów i znajdują się na drodze kontemplacji własnej.-Była-
by to zatem kategoria osób, które już mają opanowaną swą naturę i stają się 
uzdolnione do kontemplacji. Autor pogłębia swoją myśl, mówiąc, że zaawan-
sowani to są ci skierowani życiem na Chrystusa, których oświeca światło 
Chrystusa, jakie przechodzi przez ich własne wady i je zmienia. Założeniem 
tej pracy jest ponownie wskazanie na czym polega kierownictwo duchowe 
i ku czemu powinno prowadzić. 

Już w 1961 ukazała się w �Znaku� znakomita praca o. Rostworowskiego, 
zapowiadająca, że stanie się on dużej miary pisarzem religijnym. Nosi ona 
tytuł Świadectwo Boga i jest poświęcona relacji pomiędzy wiarą a rozumem. 
O. Piotr zaakcentował tu znaną tezę, że wyznawanie wiary nie jest aktem 
sprzecznym z rozumem. Wskazał ponadto, że wiarę można przyjąć przez 
zaufanie do instytucji nauczającej, jaką jest Kościół. Ale jest to droga nie-
wystarczająca, bowiem wiara jest owocem nie ludzkiego rozumowania, ale 
udzielającego się człowiekowi światła łaski Bożej. Rozum natomiast może 
nam pomóc w zgłębieniu prawd wiary. Są naturalnie ludzie niewykształceni, 
którzy rozumowaniem teologicznym nie mogą się posługiwać. U nich nato-
miast występuje rozumowe przyjęcie wiarygodności świadectwa, na postawie 
którego przyjęli wiarę, np. od wierzących rodziców. Jest rzeczą naturalną to, 
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że drogę do Boga może nam wskazywać inny kochający nas człowiek. Przy-
jęcie prawdy przez jednego człowieka od drugiego człowieka autor określa 
pewnością moralną, czyli opartą na racjonalnym zaufaniu. Ale takie przyję-
cie nie daje pewności. Dlatego przytacza wyznanie Szymona-Piotra: Tyś jest 
Chrystus, Syn Boga Żywego � na co Jezus odpowiada: Błogosławiony jesteś 
Szymonie, Synu Jana, albowiem ciało i krew nie objawiły Tobie, jeno Ojciec 
mój, który jest w niebiesiech (Mt 16,17). - Czyli, że wiara, cały chrystianizm 
oparty jest na objawieniu Bożym. Z niego czerpiemy pewność naszej wiary. 
Jak powiedział św. Jan: Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo Boga 
w sobie (1 J 5,10). Z tych słów niejako wynika, że siła wiary jest niezależna 
od podbudowy intelektu, jakim dysponuje człowiek, że wiara jest dostępna 
w równej mierze �maluczkim�. Gdyby wiara opierała się tylko na naturalnym 
ludzkim poznaniu intelektualnym, to w razie zachwiania się pewności tego 
poznania, należałoby je wraz z wiarą odrzucić. Natomiast wiara otrzymana 
w sposób nadprzyrodzony, objawiona przez Boga, nie może być zachwia-
na. Ponieważ wiara pochodzi od Boga, wierzący powinien umacniać kontakt 
z Nim poprzez modlitwę, praktykę żywej wiary i uczynki z niej płynące oraz 
studium Słowa Bożego. 

W dalszej części swego wywodu autor przeszedł do apologetyki wiary, 
która w czasie konfrontacji katolicyzmu z marksizmem była czymś nieod-
zownym Wskazał na historycznie dającą się stwierdzić obecność Chrystusa 
na ziemi, którego życie ziemskie tak dokładnie potwierdziło liczne proro-
ctwa Starego Testamentu. Dalej przypomniał dowód z zakresu ontologii, że 
wszystkie byty muszą mieć swój początek, swój punkt Alfa, którym dla ca-
łego stworzenia jest Bóg. Wreszcie wskazał na niezmienność nauki Kościoła, 
w którym postanowienia soborów sprzed tysiąca pięciuset lat są równie obo-
wiązujące, jak naświetlenia doktrynalne formułowane współcześnie. Trwa-
nie tego Kościoła, który nie jest związany ani z żadnym narodem, ani z żad-
nym ustrojem, jest w dziejach zjawiskiem wprost niewytłumaczalnym, jeśli 
się nie uwzględni działania Ducha Św. i wpływu łaski uświęcającej. Z kolei 
o. Piotr podjął polemikę z pojęciem światopoglądu, zastępującym w tamtych 
latach często pojęcie wiary chrześcijańskiej. Wskazał, iż Objawienie nie miało 
przedstawić jakiejś nowej doktryny o świecie, jakiegoś nowego światopoglą-
du, lecz było aktem dopuszczenia człowieka do częściowego poznania życia 
wewnętrznego Boga, Boga w trzech Osobach, ale właśnie Boga jako osoby, 
który człowiekowi ofiarowywał swoją przyjaźń, swoją miłość. Człowiek może 
przyjąć lub odrzucić miłość Bożą. Gdy odrzuci, to zgotuje sobie przerażające 
swą grozą potępienie. W stanie doczesności jedynym pomostem między Bo-
giem osobowym i człowiekiem jest wiara. Ale wiara, żeby była żywa, musi 
być wypełniona miłością, bowiem właśnie jej przedmiotem jest Bóg osobowy. 
O. Piotr napisał: Wiara jest aktem miłości, czci i posłuszeństwa wobec najwyż-
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szego autorytetu Boga, natomiast zwątpienie jest odmową miłości. Człowiek 
wierzący ma do czynienia z poznaniem przyrodzonym i nadprzyrodzonym. 
Na przykład obecności Chrystusa w Eucharystii nie można stwierdzić pozna-
niem przyrodzonym. Jest tu konieczne poznanie nadprzyrodzone, jakby wyż-
szy stopień wiary. Jeśli wierzący odrzuca swą wolą poznanie nadprzyrodzo-
ne, to staje się kimś niewiele różniącym się od niewierzącego. Gdy natomiast 
modlitwą i lekturą pogłębia swe osobiste poznanie Boga, to wiara staje się 
niewzruszona, bowiem, jak powiadał św. Paweł, jak niezmierna jest wielkość 
mocy Jego w nas, którzy wierzymy (Ef 1,18). Autor mówi o czymś, co nazywa 
łaską wiary. Otóż właśnie ta łaska nie pozwala nam zaprzeczyć Bogu. Nato-
miast żeby człowiek mógł z nią współpracować, potrzebne jest jedno � aby 
zawsze wolał poznać prawdę, niż mieć rację. Bóg nie opuszcza człowieka, bo-
wiem pamiętamy to, co mówili Ojcowie Soboru Watykańskiego: Bóg nikogo 
nie opuszcza, jeżeli wprzód nie zostanie opuszczony. 

Tekst ten jest napisany jako pewnego typu wykład zwrócony do niewie-
rzących lub tracących wiarę, autor utrzymuje niejednokrotnie formę dialogu, 
lecz w gruncie rzeczy jest to wypowiedź służąca wsparciu wiary w duszy 
każdego chrześcijanina. O. Piotr stara się wydobyć wszelkiego rodzaju wąt-
pliwości, jakie rodzą się w umyśle człowieka wątpiącego, nikogo nie potępia, 
wątpliwości te z dużą pokorą uznaje za rzecz naturalną, acz jednocześnie 
stara się im wyznaczyć drogi przyrodzonego i nadprzyrodzonego poznania 
Boga. Ostatecznie wskazuje, że źródłem wiary jest objawienie Boże, czyli 
przenosi nasze myślenie w sferę nadprzyrodzoną. Mimo, że pisze o rzeczach 
nie dających się pojąć na drodze zwykłego rozumowania, wykład jego my-
śli jest bardzo jasny, niemal potoczny, taki, na jaki może się zdobyć tylko 
człowiek dochodzący do prawd własnym rozumem, nie obciążony akademi-
zmem uniwersyteckim. O. Piotr niechętnie wyrażał zgodę na publikacje swo-
ich tekstów, uważał, że są doraźnymi rozważaniami i wymagają dodatkowej 
pracy intelektualnej. W liście do Marie Claire Rostworowskiej pisał: Artykuł 
�Świadectwo Boga� jest najbardziej trudny i ryzykowny w swoich sformuło-
waniach. Dlatego powinien być skontrolowany i poprawiony przez takiego 
teologa jak Mr l�Aumônier, który niech go skontroluje i poprawi z całą swo-
bodą. W okresie swego pobytu w Tyńcu opublikował jeszcze dwa artykuły. 
Ukazały się one w 1962 w �Przewodniku Katolickim�. Pierwszy, noszący 
tytuł Dlaczego wierzę, był myślowo oparty o esej Świadectwo Boga. Drugi, 
zatytułowany Uczmy się kochać, jest znakomitym dopełnieniem rozprawy 
opublikowanej w �Znaku�.

Artykuł ten przynosi zupełnie nowe spojrzenie na miłość, przynosi wy-
raźnie odróżnienie miłości idącej od Boga od tej, jaka pochodzi od ludzi. 
Autor napisał: Łaska miłości, która otrzymujemy od Boga, to uczestnictwo 
w Jego własnej miłości. Wynika z tego, że ludzie, którzy ją otrzymali, nie 
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mogą już się kierować tylko prawami ludzkiej sympatii i dobroci, ale muszą 
kochać i żyć według praw i zasobów tej miłości nieskończonej, którą w sobie 
niosą, choć może tego nie czują. Według praw przyrodzonych ludzie reagują 
miłością wówczas, gdy jest im świadczone dobro, złością, a nawet niena-
wiścią, gdy jest im świadczone zło. Tymczasem miłość Boża jest inna: Ona 
nie szuka dobra w rzeczach, ona stwarza dobro. Bóg miłuje stworzenia nie 
dlatego, że są dobre, ale miłuje dlatego że miłuje, że On jest dobry. Jego 
dar miłości jest dany darmo, niczym nie zasłużony. Dlatego nasza miłość do 
ludzi musi być podobna do miłości danej nam od Boga. Mówi o tym Pismo 
św.: Bądźcie wy tedy doskonali jako i Ojciec wasz (Mt 5,44�48). Właśnie ta 
relacja między miłością otrzymaną od Boga i naszą każe nam także miłować 
naszych nieprzyjaciół. Miłość nie może dać się zwyciężyć � powiada o. Piotr, 
dlatego ona dobrem zwycięża zło. Ale przypomina też, że miłość trzeba w so-
bie kształtować poprzez wyjście z siebie naprzeciw Bogu i ludziom. Ona nie 
ma granic, Chrystus ją posunął aż do granicy śmierci, gdy zginął nie przez 
nich, ale da nich. Cechą miłości danej od Boga jest jej nieodwracalność, to 
znaczy, że ona się nie cofa i niczym nie zraża. Tak jak Bóg przebacza, tak 
i my musimy przebaczać bliźnim. Utrzymywanie zawiści jest trucizną. Tekst 
ten kończy się słowami: Prawdziwa miłość to ta, która do człowieka podcho-
dzi z ogromnym szacunkiem. Ukazanie przesłania zawartego w tym artykule 
wydaje się ważne, zarówno ze względu na jego treść, chyba prekursorską, 
gdy chodzi o miłość daną przez Boga, jak dlatego, że obrazuje on źródła za-
korzenienia religijnego o. Piotra.

Tymczasem zbliżał się już czas, kiedy w życiu o. Rostworowskiego 
miały nastąpić bardzo ważne zmiany. Przyczyną stało się poznanie czeskiej 
rodziny Otypków. Anna i Antoni Otypko pobrali się w 1948, on był wdow-
cem z czworgiem dzieci. Pracował w straży granicznej i w roku 1949 został 
aresztowany i skazany na czternaście lat więzienia za umożliwienie osobom 
pragnącym opuścić Czechosłowację, nielegalnego jej przekroczenia. Zdo-
łał jednak w 1950 uciec z więzienia, co więcej, przedostał się za granicę, 
osiedlił w Chicago i przyjął obywatelstwo amerykańskie. Jego, żona, która 
w międzyczasie wydała na świat córkę Anitę, chciała przedostać się na Za-
chód, ale została pochwycona na granicy i skazana na pięć lat więzienia. 
Po odsiedzeniu połowy wyroku, została zwolniona i korzystając z przejść 
turystycznych z córką przeszła na teren Polski. Jej mąż w Stanach poznał 
czeskiego benedyktyna, niegdyś przebywającego w Zevenkerken, o. Woj-
ciecha Witta, który mu podał nazwisko o. Rostworowskiego jako tego, który 
może pomóc żonie w ucieczce na Zachód. W 1963 Antoni Otypko oficjalnie 
z paszportem amerykańskim przyjechał do Polski, spotkał się z żoną i córką, 
której jeszcze nie znał, i doprowadził obie kobiety do Tyńca. O. Piotr osoby 
te poznał na dziedzińcu klasztoru tynieckiego i musiał od razu podjąć de-
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cyzję, czy ryzykując swoje i klasztoru bezpieczeństwo, przybyłym udzieli 
pomocy. Zdecydował się przyjąć to wyzwanie i uzyskał na to zgodę ówczes-
nego przeora zakonu o. Mateusza Skibniewskiego. Był to sierpień 1963. Nie 
wiedział, że już od 1958 UB rozpoczęło jego inwigilację w akcji oznaczonej 
kryptonimem �Wzgórze� i że już wcześniej w wykradzionej jego korespon-
dencji doszukano się materiałów obciążających ks. biskupa Czesława Kacz-
marka podczas jego procesu. 

O. Rostworowski znalazł mieszkania dla Czeszek, wpierw u Ireny Cygan, 
potem u młodego małżeństwa Marii Ludwiki i Pawła Mycielskich przy ul. 
Dietla w Krakowie. Mycielscy nie mieli telefonu, więc raz po raz przychodzi-
li do niech niezapowiedziani goście. Wtedy Czeszki chowały się w toalecie 
przy drzwiach wejściowych. Gdy goście już weszli do pokoju, one wymykały 
się na dwór i dopiero we właściwym czasie wracały do domu. U Mycielskich 
przetrwały ponad rok. Antoni Otypko pozostawił tysiąc dolarów na ich utrzy-
manie. Po pewnym czasie o. Rostworowski przez swego kuzyna Konstante-
go Szułdrzyńskiego poznał człowieka pracującego na kutrze, który zgodził 
się przewieźć Czeszki do Szwecji. Kierujący inwigilacją płk Wałach wydał 
zarządzenie, by akcja była nadal obserwowana, ale aresztowanie miało na-
stąpić jak najdalej od Tyńca, by nie rzucić podejrzenia na osobę zakonnego 
donosiciela �Władka�. Gdy Czeszki przejechały do Gdańska, okazało się, że 
znajomy z kutra wycofał się z zamiaru udzielenia pomocy. Znalazły schro-
nienie w Gdyni u ks. Mieczysława Preiby, redaktora Wydawnictwa Diece-
zjalnego Kurii Biskupiej. Gdy dalsze przebywanie w Trójmieście było już 
ryzykowne, z trudem umieszczono je u jakichś znajomych w Wejherowie. 
O. Piotr rzekomo namówił kapitana statku szkoleniowego, że wywiezie Cze-
szek z Polski. Gdy wchodziły na statek, zostały aresztowane. Nowy kontakt 
był już prowokacją. O. Piotr również 19 III 1966 został aresztowany. UB 
przeprowadził rewizję w klasztorze w Tyńcu oraz w sześciu innych miej-
scach, m.in. u Olgi Bałacińskiej, Zofii Cholewińskiej oraz Lucyny Rutkow-
skiej. Ta ostania była przez dwa miesiące więziona na Mokotowie w War-
szawie pod zarzutem przynależności do tajnego związku pod nazwą Instytut 
Świecki Przemienienia Pańskiego. W zawiązku z tą samą sprawą przebywała 
w areszcie domowym w Laskach dr Leokodia Małunowicz, osoba wykładają-
ca na sekcji filologii klasycznej KUL. Wspomniany Instytut powstał z inicja-
tywy ks. kard. Wyszyńskiego, a o. Piotr utrzymywał z nim kontakty. Przeby-
wając na Mokotowie, był przesłuchiwany w sprawie Instytutu. Nie wymienił 
żadnych nazwisk osób przynależnych do Instytutu, natomiast wskazywał, że 
instytuty tego typu powstają z inspiracji Stolicy Apostolskiej i jest ich wie-
le w różnych krajach świata, służą umocnieniu ładu i porządku moralnego 
w społeczeństwach. Ostatecznie członkinie Instytutu Przemienienia Pańskie-
go po dwóch miesiącach zostały zwolnione z więzienia. 
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W wyniku procesu, jaki toczył się 1 VIII 1966 przed Sądem Wojewódz-
kim w Gdańsku, o. Rostworowski został skazany na cztery lata więzienia 
i trzydzieści tys. zł grzywny, ks. Preibe na dwa lata i sześć miesięcy, Anna 
Otypko na dwa lata więzienia, ale wskutek amnestii kara została zmniejszona 
do połowy, jej córkę oddano do domu dziecka, Konstantego Szułdrzyńskiego 
skazano na da lata więzienia, zmniejszone potem do roku, małżeństwo My-
cielskich na dwa i pół roku z zawieszeniem wykonania kary. Podczas procesu 
obrońcą o. Piotra był mec. Tadeusz de Virion, który wymyślił dość racjonalny 
sposób obrony, który mógł znacznie zmniejszyć karę oskarżonego. O. Piotr, 
według relacji jego bratanka Wojciecha Kazimierza Rostworowskiego, nie 
przyjął tej linii obrony, domagając się od adwokata, by ujawnił prawdziwy 
przebieg zdarzeń. Mec. de Virion odwiedzał później o. Rostworowskiego 
w więzieniu, przynosząc prawie zawsze pudełeczko z komunikantami, jakie 
otrzymywał od ks. Jana Twardowskiego. Przebieg procesu został przez prasę 
nagłośniony artykułami publikowanymi w Krakowie w �Gazecie Krakow-
skiej� pod tytułem: Miłosierdzie za dolary i na Wybrzeżu w �Głosie Wy-
brzeża� i �Dzienniku Bałtyckim�. Proces przeciwko dwóm księżom w 1966, 
w roku sporu z Kościołem wokół sprawy Millennium,, był na rękę władzom 
państwowym. Niemniej wyroki były już stosunkowo łagodne. Anna Otypko 
prawdopodobnie w więzieniu nabawiła się gruźlicy i została wcześniej zwol-
niona. Odzyskała córkę, która przebywała w domu dziecka w Jaśkowej Doli-
nie, gdzie ją odnalazła jeszcze przed zwolnieniem Helena Mycielska, matka 
Marii Ludwiki. Władze polskie zrealizowały plan przekazania obu Czeszek 
władzom czeskim, gdzie miały one być ponownie sądzone. Ale tam od kary 
wybronili je polscy prawnicy, którzy złożyli oświadczenie, że karę odbyły 
już w Polsce. Po jakimś czasie udało im się wyjechać do Ameryki, lecz nim 
dotarły do Chicago, okazało się, że mąż Anny zmarł.

Tak więc o. Piotr był uczestnikiem bardzo poważnego dramatu ludzkiego. 
Natomiast właśnie ten udział sprawił, że stał się więźniem, przebywającym 
wpierw w Gdańsku, potem w Krakowie na Montelupich i wreszcie w War-
szawie w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. Dla niego, jak i dla wszystkich 
więźniów, przeniesienie do nowej celi było zawsze wielkim wydarzeniem. 
A przenoszony był dziewięciokrotnie. W swych listach pisał: W nowej celi 
trzeba najpierw zorientować się, jakie w niej panują zwyczaje, by do nich się 
dostosować i nie turbować cudzych przyzwyczajeń, na co ludzie w zamknięciu 
są szczególnie wrażliwi. 

Z więzienia na Montelupich napisał 1 I 1967 do rodziny bardzo ciekawy 
list, w którym pisał: Nie myślałem, że będzie mi dane obchodzić przyjście 
Pana w tych dostojnych murach, o których tyle się słyszało w czasie okupacji, 
które tyle widziały człowieczej męki i człowieczego bohaterstwa, pod zasłoną 
których ukrywa się inna Męka, ta jedyna święta i życiodajna
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Jest mi tu dobrze. Życie w więzieniu jest o wiele łatwiejsze, gdy się przywykło 
do pewnej dyscypliny i do małych wymagań życiowych, gdy człowieka nie gnębi 
paląca troska o żonę i nieletnie dzieci, gdy nie przytłacza go złe sumienie.

Szczególny wdzięk tutejszego życia jest w wewnętrznej wolności, która nie-
sie ze sobą ta zewnętrzna niewola. Bo tu wreszcie jest się znowu niczym, jak 
w momencie gdy człowiek przyszedł na świat. Było się dyrektorem, kierownikiem 
czy przeorem, a teraz jest się tylko więźniem. Jest w tym powrocie do prostej, 
rdzennej ludzkiej rzeczywistości, w tym usunięciu wszystkich nadbudówek na-
gromadzonych przez życie i przez działalność, coś, co prostuje i oczyszcza. Jest 
się tylko tym bardzo nędznym człowiekiem, którego ukochał Bóg, nad którym się 
zlitował i do którego Syna swego posłał. Jest się tylko tym i niczym więcej nie 
chce się być, by nie zagubić prawdy, w której jest zdrowie i wolność duszy.

Wbrew pozorom życie nasze jest urozmaicone. Oto w trzecim więzieniu 
już jestem, a każde więzienie ma swój styl, swój własny klimat i w każdym 
się nieco inaczej żyje, mimo wspólnego regulaminu. Każda zmiana celi jest 
przejściem w zupełnie inny świat przeżyć i problemów. Poznaje się środowi-
sko krańcowo różne, współżyje się z ludźmi na różnych szczeblach kultury i to 
współżyje nie byle jak. Mimo częstych przenosin o. Rostworowski nie próż-
nował w więzieniu, m.in. napisał kilka cennych komentarzy do Pisma św.

O. Piotr w kontaktach z ludźmi nieustannie mówił o Bogu, spowiadał i od-
prawiał mszę św., stojąc tyłem do drzwi celi, by nie powodować interwencji 
strażników. W innych sprawach starał się dokładnie przestrzegać regulaminu, 
za co przez władze więzienne był chwalony. W więzieniach ludzie mają swo-
ich opiekunów, wyznaczonych spośród tych członków personelu więzienne-
go, którzy mają lepsze przygotowanie polityczne. Mają oni na więźnia wpły-
wać wychowawczo. Z tych racji o. Rostworowski nieraz rozmawiał ze swoim 
opiekunem i miał wywrzeć na niego tak wielki wpływ, iż opiekun ten zaczął 
krytycznie patrzeć na własne wybory ideowe. Warto jeszcze przytoczyć jeden 
fragment z korespondencji o. Piotra: Cierpienie jest jakimś umieraniem i od 
współdziałania człowieka zależy, co w nim umrze, a co będzie żyło. Czy umrze 
w nim naprawdę stary człowiek, a zregeneruje się w nim ten nowy i człowiek 
wyjdzie z cierpienia powiększony, pogłębiony, czy też wyjdzie złamany. �

Fakt aresztowania o. Rostworowskiego rozszedł się szerokim echem 
po kraju. Przykładem tego może być list do redakcji �Za i przeciw�, dość 
poczytnego tygodnika tego czasu, datowany już z 7 VII 1966, którego ano-
nimowa autorka pisała: Jeżeli jesteście katolikami, to trzeba pisać prawdę, 
a nie pracować na rzecz zakłamania komunistów. Ganicie co sami robicie. 
Opisujecie ofiary essesmańskie, jak ks. Zabłockiego, a sami podle sadzacie 
do więzienia bohaterów. Gdzie jest o. Piotr Rostworowski z Tyńca. A za co 
poszli do więzienia bohaterzy w Lublinie, w Gdańsku, w Warszawie, a te dzi-
kie obławy za Matkę Boską, a to plucie w świętość i miłość Narodu naszego 
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w Ks. Prymasa Polski. List ten może jednostkowy, był jednak typowy dla 
nastrojów społecznych w kraju po walce władz państwowych z Kościołem 
na tle sprawy Millennium oraz sprawy wędrówki Obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej po parafiach. W każdym razie czynniki państwowe zaczęły wa-
żyć ową niechęć narodu i dążyć do pewnego uspokojenia wrogich nastawień 
społeczeństwa. Także i stosunek do sprawy o Piotra zaczął być łagodzony. 
W wyniku wniosku o rewizję wyroku wniesioną przez oskarżonych, Sąd 
Najwyższy postanowieniem z 17 II 1967 zmniejszył o. Rostworowskiemu 
karę do dwóch lat i sześciu miesięcy. W więzieniu byłego przeora oo. be-
nedyktynów odwiedził poseł i redaktor naczelny wspominanego poprzednio 
pisma, dr Jan Frankowski, który także podjął starania o wcześniejsze zwol-
nienie skazanego. Ostatecznie o. Rostworowski wyszedł z więzienia 11 XII 
1967, po spędzeniu w warunkach pozbawienia wolności dwudziestu jeden 
miesięcy. Rzeczą w pewnym sensie kuriozalną było to, że o. Rostworowski 
po wyjściu na wolność złożył wizytę swoim sędziom, dziękując za to, że 
uczciwie wypełnili swój obowiązek. Ponadto udał się do redakcji �Trybuny 
Ludu� i zastępcy redaktora naczelnego wyraził podziękowanie za to, że reda-
gowane przez niego pismo dociera do ludzi skazanych na odosobnienie i dla 
niego samego było lekturą czytaną z zaciekawieniem. Poszedł też do Zarządu 
Głównego ZMP i tam rozmówcom powiedział, że w więzieniach przebywa 
sporo młodych ludzi, niesłusznie skazanych, przeżywających wielką rozpacz, 
nieraz myślących o samobójstwie. Prosił aktywistów ZMP, aby podjęli dzia-
łania pomagające przetrwać owym młodym czas odosobnienia. Po powrocie 
do życia zakonnego przez pewien czas odpoczywał w Krynicy.

Powrót do wolnego świata dla o. Piotra nie był łatwy. Miał wątpliwo-
ści czy swoją akcją, która nie osiągnęła powodzenia, nie utrudnił położenia 
Kościoła w Polsce. Trudno mu było również po okresie odosobnienia wra-
cać do życia pełnego wydarzeń. I oto, jakby w nagrodę, w Tyńcu 6 I 1968 
zjawił się major � główny przełożony i dwóch asystentów, którzy przybyli 
z Frascati we Włoszech przeprowadzić wizytację w polskich eremach oo. 
kamedułów, żyjących według reguły benedyktyńskiej. Przybyli też prosić 
opata tynieckiego, o. Mateusza Skibniewskiego OSB, by wyznaczył któregoś 
z benedyktynów do roli przeora polskich eremów na Bielanach w Krakowie 
i w Bieniszewie pod Kazimierzem Biskupim. Zakonem kamedułów nie ma 
kto zarządzać, gdyż przynależni do niego ojcowie są zbyt wiekowi. O. Skib-
niewski przedłożył kandydaturę o. Piotra, a on napisał list do o. Karola van 
Oosta w Belgii, donosząc, że chce się stabilizować u kamedułów. Wyjaśnił 
też : Mnie się zdaje po wszystkich moich przeżyciach, że tu znajdę prawdzi-
wy sens powołania, którego świadom jestem od jedenastego czy dwunastego 
roku życia. Może ojciec pamięta, że w klerykacie marzyłem o kartuzach. I tak 
o. Rostworowski został włączony do wspólnoty OO. Kamedułów na Biela-
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nach w eremie na Srebrnej Górze, a zatem stał się kapłanem Kongregacji 
Eremitów Kamedułów Góry Koronnej. Wchodził na drogę samotności i mil-
czenia. Gdy przekroczył bielańską furtę, zobaczył napis, który mówił: Pu-
stelnia nasza stanowi przystań dla tych, którzy zmęczeni bałaganem świata 
przychodzili tu, aby znaleźć się w obliczu Boga, aby rozważyć swą udrękę 
i niedoskonałość, aby z ciszy naszej, z naszego spokoju czerpać otuchę do 
walki z ziemskimi utrapieniami. �Jak napisała M. Florkowska: Cały zewnętrz-
ny świat kameduły, to jego domek z kapliczką, pokojem, drewutnią i łazienką, 
a obok mały ogródek, w którym uprawia głównie kwiaty na chwałę Bożą. 
Okres pobytu na Bielanach swego kuzyna wspominał też o. Tomasz Rostwo-
rowski TJ, pisząc: Szeszek ze swą wspaniałą brodą à la Marks promieniuje 
kontemplacją jako przeor kamedułów na Bielanach i wizytator apostolski ich 
zakonu. Dla o. Piotra jednak erem nie był miejscem wymarzonego spokoju. 
Musiał pokierować wspólnotą zakonną chylącą się do upadku, pozbawioną 
powołań, biedną, bowiem pozbawioną ziemi zakonnej przejętej przez państwo 
pod hasłem reformy rolnej. Był przeorem tej wspólnoty, mistrzem nowicjatu, 
jej wikariuszem generalnym. Musiał dokonać pewnej uwspółcześniającej re-
formy reguły zakonnej, co nie było łatwe. A przecież kameduli niezbyt chęt-
nie go przyjęli, bowiem uważali, że reformę eremów można przeprowadzić 
bez zwierzchnictwa kapłana z innego zakonu. O. Rostworowski piastował 
godność przeora i na razie uważał, że jak przeprowadzi niezbędne reformy, 
to powróci do Tyńca. Po pewnym czasie doszedł jednak do wniosku, że aby 
kierować eremami, musi sam stać się kamedułą. Wobec tego odbył nowicjat 
kamedulski i 4 IV 1972 złożył śluby zakonne na Bielanach.

Była to piękna uroczystość, którą jej główny uczestnik tak oto opisał: 
Profesję złożyłem we wtorek Paschalny. Pragnąłem akt ten połączyć z Przej-
ściem Pana. Pan mi daje tak wyjątkową okazję do nawrócenia. Módl się, bym 
jej nie zmarnował (list do Marie Claire Rostworowskiej). Wielkie wrażenie 
robiła ta Profesja swoim wbudowaniem w Mszę św. Byłem jednym z koncele-
brantów tej Mszy św. Wchodząc wraz z wszystkimi byłem jeszcze w habicie. 
Wszedłem przed nimi do ucałowania ołtarza. W czasie Ofiarowania złożyłem 
Profesję w ręce Ojca Jana Kantego, najstarszego z naszych profesów. Na 
znak łączności ze śmiercią Chrystusa nowy profes leży na podłodze kościel-
nej przykryty całunem, podczas gdy mnisi śpiewają � Te Deum�. Celebrans 
woła -Surce qui dormis, et a mortuis illuminabit te Christus! Wówczas profes 
wstaje, idzie do ołtarza, otrzymuje błogosławieństwo i następuje pocałunek 
wspólnoty, pocałunek pokoju. Zaraz potem udałem się do zakrystii, ubrałem 
się w ornat i wróciłem do ołtarza jako główny celebrans, zaczynając od słów: 
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący. -

W eremie na Srebrnej Górze o. Rostworowskiego odwiedzał niekiedy ów-
czesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła. Nawet w jego domku odby-
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wał ważne spotkania, ufając, że tam jego słowa nie są przedmiotem podsłuchu. 
Wiadomo też, że o. Rostworowski był spowiednikiem kardynała. Florkowska 
odnotowała ciekawy obrazek, że jak kardynał wchodził do domku o. Piotra, 
to przyklękał i czekał aż zakonnik go pobłogosławi. Dopiero potem wstawał 
i się witał. Abp Wojtyła spełniał więc dawny zwyczaj, wyrażając szczególny 
szacunek wobec osoby eremity. W tym czasie przeor bielański miał też liczne 
kontakty z kard. Wyszyńskim. Prosił Prymasa, by zachęcał księży do bardziej 
wnikliwej lektury Pisma św. Wyrażał pogląd, że częste wydawanie listów pa-
sterskich przez Episkopat obniża ich autorytet i znaczenie.

Obraz o. Piotra z tego czasu odnotował Karol Rostworowski, syn Mateu-
sza, który odbył na Bielanach zamknięte rekolekcje. Po nowych święceniach 
ojciec kameduła nosił biały habit, miał krzaczastą brodę, która pachniała 
walerianą:. Witaliśmy się w sposób ceremonialny � zapisał Karol � były to 
pokłony i muśnięcia, więc świetnie pamiętam ten zapach brody (...) Z jednej 
strony była to postać patriarchalna, fizycznie piękna, szlachetne rysy, gesty 
dostojne, postać prawie święta, nawracająca i przekonywująca. Ale z drugiej 

O. Piotr w eremie kamedulskim na Bielanach pod Krakowem, 
towarzyszy mu Tadeusz Rostworowski, późniejszy jezuita
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strony to człowiek, który robił wrażenie, jakby wczoraj włożył habit, człowiek 
bardzo świecki w porównaniu z innymi mnichami, których miałem okazję ob-
serwować. 

O. Rostworowski żywo reagował na współczesność, na kształt politycz-
ny życia narodu, którego zwolennikiem w żadnej mierze nie był. Przyjmował 
od dawna znaną tezę, że Niemcy podczas okupacji mogli doprowadzić do 
eksterminacji narodu, natomiast Sowieci, piastując władzę w Polsce, mogą 
zniszczyć jego duszę. Rzecz ciekawa, zdobywał się na stanowisko trudne dla 
zakonnika, bowiem piętnował bezwzględność propagowania pracy, nazywa-
jąc to filozofią szatana. Powiadał, że praca nadmierna, nie uświęcona modli-
twą, może się stać najpotężniejszym narzędziem w jego ręku dla odczłowie-
czenia człowieka i odciągnięcia go od Boga. Prowadzi to do bałwochwalstwa 
pracy.- Pamiętamy, kiedy te słowa były mówione, w czasie, gdy rząd propa-
gował wyścig pracy. Przeor tyniecki stawał również w obronie niedzieli, mó-
wiąc: Niedziela jest dniem chwały Bożej, dniem światła, dniem myśli Bożej, 
dniem kontemplacji. Zadaniem niedzieli jest, by człowiek pochylony ku ziemi 
przez cały tydzień pracy, wyprostował się ku Ojcu i poczuł się wolnym dzie-
ckiem Bożym. Zachowanie niedzieli jest warunkiem wolności w stosunku do 
świata, warunkiem zachowania kierunku ku Bogu. Niezmiernie ważne jest to, 
aby niedziela była spędzona w duchu religijnym. Jeśli to będzie tylko dzień 
odpoczynku, rozrywki, wycieczek i kina, to znaczy, że została zlaicyzowana 
i nie będzie mieć tej mocy uświęcenia przeżyć całego tygodnia. Wówczas 
wyjałowienie duchowe stanie się powszechną rzeczywistością

Ojciec przeor trzeźwo się patrzył na rzeczywistość Polski Ludowej. Ra-
tunek mieszkańców swego kraju widział w modlitwie. By móc wychować 
chrześcijanina � powtarzał � trzeba zapewnić mu to, żeby mógł się modlić. 
Modlitwę uznawał za jedyne lekarstwo, które może leczyć ludzką pychę. Po-
wiadał: Gdy człowiek się modli, coś się w nim zmienia, nawet gdy on sam 
o tym nie wie. 

O. Piotr w eremach pełnił bardzo ważną funkcję mistrza nowicjatu. Dzię-
ki jego serdeczności i otwarciu, z jakim przyjmował zgłaszających się kan-
dydatów, nowicjat się powiększał. O. Rostworowski uważał jednak, że Bie-
lany nie są najlepszą siedzibą dla zakonników, gdyż za wiele jest tu różnych 
znajomych, osób odwiedzających i on chętnie by się z młodymi kamedułami 
przeniósł do Bieniszewa. Musiał jednak tamtejszy erem tak przygotować, by 
mógł przyjąć większą liczbę zakonników. Ojciec przeor dokonał tego w 1978. 
Wówczas z nowicjatem przeniósł się do Eremu Pięciu Braci Męczenników 
w Bieniszewie, gdzie wkrótce okazało się, że zakon już liczył pięćdziesięciu 
zakonników. Było to więcej niż w całej Europie, gdzie liczba kamedułów 
bardzo spadła. O. Piotr zapewniał wyższe wykształcenie teologiczne zdol-
niejszym nowicjuszom i miał rezultaty, bowiem w 1987 dwóch spośród nich 
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otrzymało święcenia kapłańskie. Poprzednie święcenia odbyły się w 1957 
i liczba kapłanów kamedułów w polskich eremach tak spadła, iż obawiano 
się, że nie będzie miał kto sprawować Najświętszej Ofiary.

O. Rostworowski był eremitą, to znaczy zakonnikiem, który winien życie 
przebyć w milczeniu i odosobnieniu kontemplacji Boga. Natomiast praktyka 
życiowa była taka, że przeor z Bieniszewa ciągle podróżował. Jego konfra-
trzy nawet żartowali, że nowicjat to powinien on prowadzić w pociągu. Ten 
stan eremity-podróżnika był następstwem tego, że był przeorem i szafarzem 
dwóch oddalonych od siebie domów zakonnych. A ponadto przyjmował na 
siebie spełnianie pewnych misji, niekiedy zlecanych wprost przez Ojca Świę-
tego, kiedy indziej na skutek próśb przełożonych zakonów lub biskupów die-
cezjalnych. W 1971 ponownie był za granicą, we Włoszech i we Francji. 
Podróż po Europie Zachodniej tak wspominał: Widziałem tam wiele chaosu 
i rozkładu duchowego i moralnego, ale jednocześnie pojawiają się wspaniałe 
nurty głębinowe, które są zaczynem prawdziwej Bożej odnowy świata i na-
dzieją ludzkości. Coraz więcej ludzi traktuje Ewangelię z ogromną powagą 
(...) Ziemia francuska jest obfita zarówno w czcze gadanie, jak i w prawdzi-
wie twórcze moce duchowe. 

Kameduli w zasadzie na prowadzą pracy duszpasterskiej, jednak ich 
przeor wygłaszał wykłady, prowadził rekolekcje. Jak dotąd drukiem ukazały 
się dwa zapisy głoszonych przez niego rekolekcji. Jeden nosi tytuł O jedność 
rodziny zakonnej. Jest to konferencja ascetyczna wygłoszona do sióstr zakon-
nych. Może być ona przykładem tego, jak o. Piotr wszechstronnie przygo-
towywał się do głoszonych nauk. Zaczyna się teologiczną definicją samego 
pojęcia �jedności�. Jedność � mówi o. Piotr � jest odbiciem prostoty i niepo-
dzielności Boskiej istoty. (...) Byt odznacza się zawsze jednością, zanik bytu 
idzie w kierunku wielości. Grzech jest odejściem od źródła bytu, jest zwrotem 
ku nicości, a więc ku wielości, ku rozpadowi. Rekolekcjonista wskazywał, iż 
są różne dążenia do jedności, do jedności Europy, do jedności ideowej. Ale 
człowiek może znaleźć jedność tylko przez zjednoczenie się z Bogiem in 
Christo Jesu. Człowiek też walczy o swoją jedność wewnętrzną. Takie jest 
właśnie życie zakonne, które służy temu, żeby człowiek �się upraszczał�. 
A człowiek uproszczony może otwierać się na kontemplację Boga, która 
opiera się o trzy zasady: 1) Jedność z Bogiem przez miłość i posłuszeństwo; 
2) Jedność z sobą samym przez wewnętrzny ład i zwycięstwo ludzkiej natu-
ry nad grzechem; 3) Jedność z całym stworzeniem, a w pierwszym rzędzie 
społeczna więź z innymi ludźmi. Z kolei o. Piotr przeszedł do uściślenia za-
sad życia zakonnego. Powiedział, że Zgromadzenie zakonne jest szkołą życia 
w obliczu Bożym, według obyczajów Bożych, szkołą miłości. Jest oparte o mi-
łość nadprzyrodzoną, a nie przyrodzoną, dlatego nie należy go utożsamiać 
z życiem zwykłej rodziny. 
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Potem jego rozważania przeszły do bardzo trudnego w aspekcie teolo-
gicznym pojęcia Kościoła jako Mistycznego Cała Chrystusa. Mówił, iż Ciało 
Mistyczne jest to akt zbawczy, w który ludzie włączają się, przeżywając tym 
samym w swoim ciele i swoim życiu Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. 
Ciało Mistyczne jest wspólnotą wszystkich członków, żaden członek nie jest 
samodzielny. A stopień mego życia duchowego zależy od mego wcielenia, 
stopień utrzymania życia łaski od stopnia mego wcielenia w Mistyczne Cia-
ło. W kolejnej konferencji mówił o miłości danej stworzeniu. Powiedział, że 
stworzenie jest dobre, bo Bóg je miłuje. Miłość Boża poprzedza istnienie do-
bra w stworzeniach. Dla nich dar miłości jest przeznaczony, jest dany darmo, 
jest niczym niezasłużony. Chociaż tak właśnie jest, to jednak tę miłość można 
odrzucić lub przyjąć. Ponieważ tak jest, do zakonu powinny wstępować tylko 
takie osoby, które naprawdę są skierowane na miłość Boga. Przyjęcie innych 
jest niesłuszne, bo można im tym zrobić krzywdę. Ogromnie ważną rzeczą 
jest to, aby w zakonach naprawdę się modlono. Przeciwstawieniem miłości, 
o której mówił, jest nienawiść skierowana do Boga, która chce go całkowicie 
wyeliminować ze świata. Temu swą modlitwą przeciwstawiają się zgromadze-
nia mnisze, które mistycznie mobilizują wielką duchową silę oporu. To nie-
udolne streszczenie konferencji o. Rostworowskiego, pokazuje jak szerokie 
pola obejmował jego przekaz. Od filozofii bytu przechodził do teologii Ciała 
Mistycznego Chrystusa, by zejść później na niższe piętra praktyki zakonnej. 
Niemniej trzeba zauważyć, że tego typu konferencje mogły być przyjmowane 
jedynie przez audytorium mające wyższy poziom duchowy i intelektualny.

Drugi znany tekst konferencji nosi tytuł W głąb misterium, taki jej nadała 
M. Florkowska, która ją przygotowała do druku. Jest to tekst rekolekcji, które 
o. Piotr w 1973 głosił do młodzieży akademickiej w kościele OO. Dominika-
nów w Krakowie. Prowadzenie tych konferencji było niełatwym zadaniem, 
miało być wstrząśnięciem duchowym środowiska krakowskiej młodzieży. 
O. Piotr miał wrażenie, że znajduje się w stanie ciężkiej walki, ale później 
wyznawał: Czułem jedno, że nie mogę uwierzyć w zlaicyzowanie człowieka, 
ani ulec tendencji, by przystosować się do atmosfery i ideologii współczesne-
go świata. Zaczął od pojęć ogólnych � od Osoby Chrystusa, którego Ojciec 
z miłości posłał dla uświęcenia świata. W czasach obecnych ten świat jest 
pełen niepokojów, ale my w nim żyjemy, mając wiarę, mając przeświadcze-
nie, że Chrystus zwycięży. Tu mówca od razu podjął polemikę z używanym 
wówczas dość często pojęciem światopoglądu. Powiedział, że wiara to nie 
jest światopogląd, wiara to jest zwrócenie się do żywego Chrystusa, to jest 
otwarcie się na dar Osoby. Trzeba sobie uświadomić to, że Chrystus po to, 
by poznać człowieka, sam stał się człowiekiem. On, Bóg, chciał być bliżej 
człowieka. Rekapitulując to wielkie wydarzenie, trzeba oczekiwać, aby czło-
wiek umiał zejść ze swego piedestału i by odnalazł łaskę, która jest miarą 
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Bożej miłości. Życie musi rzucić człowieka na kolana przed Bogiem. Tu jest 
przykład tej mocy, która biła ze słów św. Jana Chrzciciela, gdy domagał się 
przemiany życia od ochrzczonych. Nie możemy trwać przy kulcie pieniądza, 
seksu. Jak mówił papież Paweł VI: Chrześcijaństwo jest przemienieniem, ale 
otwartym na Absolut. Mamy się miłować miłością Jego, Chrystusa, który się 
nam oddaje codziennie w Eucharystii. Miłość jest z Boga, bo Bóg jest miłoś-
cią. Miłość musi być oparta na szczerości, jako wolna od niecierpliwości, 
gotowa do nadziei, gotowa do pokory. W kolejnych konferencjach rekolek-
cjonista przeszedł do wskazań praktycznych. Zaczął od pojęcia wspólnot. 
Wskazywał na nowe formy aktywności religijnej, np. instytuty świeckie, do 
których ludzie przystępując składają śluby, lecz pozostają ludźmi świecki-
mi. Wskazywał też na Ruch Focolari, a także na małe siostry i braci ojca de 
Foucauld. Powiadał, że człowiek powinien być trolejbusem, a nie samocho-
dem, to znaczy, że powinien być takim pojazdem, który korzysta ze swobody 
ruchu, ale jest jednak nieco sterowany. Właśnie do tego jest mu potrzebna 
wspólnota. Potem mówił o spowiedzi, że jest ona sprawą naszego osobistego 
stosunku do Boga. Gdy idzie się do spowiedzi, to trzeba całkowicie zaufać 
Bożemu przebaczeniu. Rozważając znaczenie sakramentu spowiedzi powie-
dział: Życie chrześcijańskie nie jest wbrew temu, co się czasem myśli, przede 
wszystkim programem moralnym. Jest ono w pierwszym rzędzie rzeczywistoś-
cią sakramentalną i mistyczną. Dodał też inne ważne słowa: Istotą śmierci 
nie jest oderwanie duszy od ciała, ale oderwanie duszy od Boga. Skrucha 
polega na rozbijaniu w nas samych punktów oporu przeciwko działaniu łaski 
Boga. Kolejnym tematem była czystość. Tu jednak akcent został położony 
na nierozerwalności małżeństwa. O. Piotr mówił, że tak, jak nie może być 
rozwodu pomiędzy Chrystusem i Kościołem, tak samo nie może się dzielić 
związek dwojga ludzi ustanowiony w Kościele. Ostatni temat to zawierzenie 
Bogu. Z obecności Chrystusa płynie całe nasze światło, które oświetla Koś-
ciół. Ta obecność wymaga nieustannie naszej modlitwy. Jeśli jej zaniechamy, 
to przechodzimy w ciemność. W modlitwie powinniśmy brać brzemię Chry-
stusa, uczyć się od Niego jak je nieść. Nie bać się przeciwników, którzy co 
najwyżej mogą zabić nasze ciało. Przeciwnie, iść za Chrystusem i być ludźmi 
czyniącymi pokój.

Po konferencjach odbywały się spotkania z ich uczestnikami w klubie 
�Beczka�, gdzie o. Piotr wysłuchiwał opinii na temat swoich nauk. Jedna ze 
słuchaczek powiedziała: Ojcze, to za mocne! Nie można tak mówić, ludziom 
spokój odbierać. 

Obie te konferencję, które swoją świetnością dorównują wspominanym 
już tekstom Świadectwo Boga i Uczmy się kochać, wskazują na to, że o. Ro-
stworowski we wprowadzeniu do swych nauk przeprowadzał bardzo głębo-
ki wykład myśli teologiczno-filozoficznych. Trudno dziś dociec, czy wiedzę 
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tę wyniósł z Instytutu św. Anzelma, choć raczej należałoby przypuszczać, że 
ją pogłębiał w kontaktach z zaprzyjaźnionym profesorem filozofii Stefanem 
Świeżawskim. Widywał się z nim stosunkowo często, co potwierdzają oso-
biste wspomnienia profesora wydane na KUL pt. Owoce życia 1966�1988. 
W wymiarze teologicznym wykłady ojca kameduły były głęboko chrystocen-
tryczne. Głosił on dziś tak powszechnie powtarzaną w kaznodziejstwie pol-
skim tezę, że Bóg jest miłością i na swą miłość daną za darmo stworzeniu 
oczekuje odpowiedzi człowieka. W latach wcześniejszych, sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych, w Polsce jeszcze kaznodziejstwo w tym duchu nie było 
uprawiane. Nauki o. Rostworowskiego miały charakter prekursorski. Warto 
też zauważyć, że są one pozbawione aluzji politycznych, a jeżeli występują 
w nich akcenty polemiczne, to nie w kategoriach sporu światopoglądowego 
z marksizmem, lecz krytycznej oceny niewłaściwej recepcji ofiary Chrystusa.

W eseistyce o. Rostworowskiego ważne miejsce zajmuje artykuł zatytu-
łowany Wychowanie do życia modlitwy. Wspominaliśmy już wcześniej jak 
wielką wagę o. Piotr przywiązywał do modlitwy. Teraz sformułował kilka 
stwierdzeń ogólnych: Człowiek, który się modli jest w sferze Boga. Mówił 
o tych, co zostali przez żywą wiarę i modlitwę wszczepieni w pień Chry-
stusowy. Twierdził, że nauczyć dziecko czy młodego człowieka modlić się, 
to jest więcej niźli wpisać w jego umysł cały katechizm. Niemniej jednak 
żywa wiara, oparta o wiedzę religijną, jest fundamentem modlitwy. Sprzyjać 
uzdolnieniom do modlitwy może lektura Pisma św., gdy słowa Ojca wpisu-
ją się w duszę człowieka, a także lektura pobożnej literatury oraz liturgia. 
Ogromna rola przypada przyjęciu Eucharystii, która jest wpisaniem swego 
uczestnictwa w Mistycznym Ciele. Modlitwa może wymagać wyrzeczenia 
się czegoś, wyczyszczenia się wewnętrznego. Wymaga ona także pokory 
adoracyjnej, zdolności oderwania się od codzienności oraz serca i miłości 
wobec wszystkich. Jest rzeczą bardzo ważną, byśmy mieli czas na modlitwę, 
gdyż Bóg od nas tego oczekuje. Osobny problem stanowi oschłość modlitwy. 
Jest ona przeważnie wynikiem lenistwa duchowego i nieumiejętności opa-
nowania zmysłów. Ale może być także skutkiem niechęci, jaką się odczuwa 
wobec wspólnoty, do jakiej jesteśmy przypisani. Nieuchwytna materia mod-
litwy w ujęciu o. Piotra staje się rzeczywistością skierowująca człowieka do 
wymiarów nadprzyrodzonych, lecz jednocześnie czymś realnym, rodzącym 
się trakcie kontaktu człowieka z Bogiem.

Do postulatu wychowania do modlitwy o. Rostworowski powracał tak-
że w innych konferencjach. Świadczy o tym zbiór jego nauk noszący tytuł. 
W szkole modlitwy. a także drugi Wiara, nadzieja i miłość, trzy filary chrześ-
cijańskiego życia. Zamieszczone tam teksty pochodzą z tych samych lat, co 
wspominana poprzednio praca. Myśli są podobne, ale autor sięgał w nich do 
wyższego poziomu kontemplacji Boga. O. Piotr pisał :Modlitwa to podno-
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szenie całej duszy do Boga. � Modlitwa wychodzi poza granice widzialnego 
świata i przygotowuje kontakt z Najwyższym, Niepojętym. Modlitwa to nie 
jest myśl o Bogu, to jest nadprzyrodzony kontakt z Bogiem. Gdy dochodzi-
my do stanu kontemplacji, Bóg staje się bliższy. bowiem uzyskujemy kontakt 
z Bogiem w wymiarze ponad pojęciowym. Modlitwa ustna jest szkołą modli-
twy myślnej. Fundamentem modlitwy jest obecność Boża. Możemy się modlić 
w każdym miejscu i zostaniemy wysłuchani. W modlitwie trzeba się poddać 
Duchowi Świętemu, bo On nam podsunie dobre natchnienia. Mamy tu zatem 
obraz przekroczenia świata widzialnego w modlitwie. O. Piotr wskazuje za-
razem, że współcześnie modlitwa jest bardzo potrzebna, bowiem świat, który 
jest niczym, staje się wielki, a Pan Bóg w tym wielkim świecie staje się mały 
dla ludzi. Co więcej, ludzie nie umieją czcić Boga, a jedynie chcą Go wyko-
rzystać dla swoich celów, oczekując od Boga dla siebie samych dobrodziejstw. 
Ciekawe były też jego myśli o pracy. Pisał bowiem, że praca sama z siebie nie 
jest święta, jest nam zadana jako pokuta. Niemniej modlitwa może uświęcać 
pracę, czyniąc ją także lekarstwem wobec naszych pożądliwości.

Głosząc w 1958 rekolekcje w Otwocku o. Piotr powiedział: Życie chrześ-
cijanina jest przede wszystkim współżyciem z Bogiem, a nie systemem moral-
nym lub szkołą charakterów. Na pierwszym miejscu jest więc wiara, nadzieja 
i miłość. Słowa te są tak cennym zaprzeczeniem dla tych wszystkich niedo-
wiarków, którzy z wiary Boga chcą uczynić wyłącznie system naganiania do 
życia moralnego i służebnego, do pracy, do wyzwalania z się z nałogu pi-
jaństwa itp. Postawienie tej tezy ponownie skłaniało go do podjęcie tematyki 
tych trzech wielkich uzdolnień człowieka. Fundamentem wiary � mówił � jest 
nasza wiedza o tym, że Chrystus jest jedynym świadkiem spraw Bożych w cią-
gu dziejów i tylko On jest naszą drogą do Boga. Ty jeden masz moc przypro-
wadzenia wszystkich braci � mówi Ojciec do Syna i Chrystus jest jedynie tym, 
który ma moc wrócić do Ojca, zwyciężając śmierć. I właśnie miłość Chrystusa 
do nas ludzi polega na tym, że wzywa ludzkość, by szła z Nim do Ojca � A wy 
chodźcie za Mną, bo chcę, abyście byli tam, gdzie ja jestem (J 17,24).

Z kolei nadzieja w ujęciu o. Piotra to skierowanie całego życia na Boga, 
dążenie i oczekiwanie. Oczekiwanie na powrót Chrystusa, tak żywo odczu-
wane przez pierwszych chrześcijan. Nadzieja jest widzeniem perspektywy 
poza tym światem. Zamkniecie się w konsekracji świata, uświęconego przez 
wcielenie Chrystusa, prowadzi do zbyt zacieśnionej orientacji. Ojciec Piotr 
zalecał nie tylko wolność od świata, ale też wolność od samego siebie, którą 
się osiąga praktykując ubóstwo.

Naturalny jest nieustanny powrót jego rozważań ku problematyce miło-
ści. Tu padają nowe myśli, gdy o. Piotr mówi, że Bóg tak stworzył człowieka, 
że ma on zdolność do kochania Boga więcej niż siebie. Całe losy naszego 
życia rozgrywają się w płaszczyźnie miłości Boga. Ale tu najtrudniejszym za-
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daniem jest zdolność do wypełniania woli Bożej i według niej kształtowania 
swojego życia. Chrystus wypełniał wolę Ojca, a Ojciec nas samych kocha, 
bowiem wierzymy w Chrystusa. Przypomniane tu zostają tu słowa Aposto-
łów: Wiemy, że od Boga wyszedłeś (J 16, 29�30).

W okresie pobytu w Bieniszewie, gdzie jednak było spokojniej niż w pod-
krakowskich Bielanach, o. Piotr dość wiele pisał. Z tego okresu pochodzi tak-
że jego artykuł Święty Benedykt i jego Reguła. Odwołuje się on do tekstów 
źródłowych Reguły i II Księgi Dialogów. Notabene warto przypomnieć, że 
jeszcze będąc w Tyńcu podczas godzin skupienia braci omawiał on rozdział 
po rozdziale Reguły. Jest w niej przez św. Benedykta ukazany dramat odejścia 
człowieka od miłości Boga, dlatego jedyną rzeczą naprawdę ważną jest jego 
powrót. Właśnie monaster w koncepcji św. Benedykta ma być tą drogą powro-
tu. Przeszkodę dla powrotu stanowi pycha ludzka. Jej przeciwstawieniem jest 
posłuszeństwo � posłuszeństwo przełożonemu utożsamione z posłuszeństwem 
Bogu. O. Piotr napisał: A życie przed obliczem Boga w ciągłej świadomości 
tego, kim Bóg jest, stwarza najlepsze warunki dla daru bojaźni Bożej, która 
stanowi fundament wszystkich cnót (...) Jeżeli monaster ma być miejscem po-
wrotu syna marnotrawnego do Ojca, to musi być miejscem Chrystusa.-O. Piotr 
stwierdzał, że Reguła w swej treści jest głęboko chrystocentryczna. Całe życie 
wspólnoty zakonnej ma się obracać wokół Opata-Chrystusa, Opata działają-
cego w Chrystusie. Dzięki owej ojcowskiej koncepcji monastery benedyktyń-
skie stały się miejscem życia wspólnot o charakterze prawdziwie rodzinnym. 
Istniała zawsze autonomia poszczególnych monasterów. Nie miały one zadań 
misyjnych. Chodziło o stworzenie silnego ośrodka mniszego, który promie-
niowałby wiarą, modlitwą, nauką i kulturą. Do monasterów św. Benedykta 
najbardziej przyciąga ludzi odczucie harmonii i równowagi pomiędzy intelek-
tem i sercem oraz piękno sprawowanej w nich liturgii.

Przypomnienie tej pracy o. Rostworowskiego, mającej jedynie charakter 
referujący założenia reguły zakonnej, jest przydatne, gdyż wskazuje na źród-
ło, z którego inspiracje czerpał autor esejów religijnych i konferencji reko-
lekcyjnych. Po prostu na tle tego artykułu widzimy jak bardzo przekaz myśli 
o. Piotra był benedyktyński, osadzony w regule jego zakonu.

Opublikowana została także praca o. Piotra pt. Uwagi dla przełożonych 
zakonnych. Ma być ona zbiorem wskazań dla przełożonych, którzy winni być 
w pełni ulegli wobec Boga. Ale przecież rozprawka ta zawiera zasady, którymi 
przez całe lata jako przeor wspólnot zakonnych kierował się sam o. Rostwo-
rowski. Pisał więc on, że zadaniem przełożonego jest przystosować sferę du-
chową dla całej wspólnoty, by ona miała pełne poznanie swego powołania wo-
bec Boga. Przełożony jest sługą wykonującym zadane sobie zadania. Winna 
go charakteryzować prawda w wartościowaniu i dążenie do sprawiedliwości. 
W swym odniesieniu krytycznym wobec współbrata musi zachować szacunek 
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dla jego dobrych cech, nawet gdyby w imię sprawiedliwości w danym mo-
mencie musiał ganić jego postępowanie. Przełożony musi czuć, że jego wła-
danie czerpie siłę z Ewangelii, w przeciwnym razie jego postanowienia mogą 
łamać charaktery braci. W postępowaniu przełożonego autor zaleca dyskrecję 
oraz miłość, którą nazywa przebaczającą i bezwzględnie wierną.

W tym kontekście mieści się także obszerny artykuł Zakony wobec autory-
tetu Kościoła. Autor podejmuje bardzo ciekawe uzasadnienie autorytetu papie-
skiego w Kościele. Powiada, że o ile w Starym Testamencie Bóg przemawiał 
przez patriarchów i proroków, o tyle w Nowym Testamencie przedstawicielem 
autorytetu Boga jest tylko Jezus Chrystus. Czyli, że autorytet jest sprowadzony 
do jednej osoby. Protestantyzm tego nie rozumie, bo nie chce przyjąć w pełni 
wcielenia Boga-człowieka i dlatego oddziela Chrystusa od człowieka.

Autor przypomina słowa Chrystusa: Wy mnie nazywacie Nauczycielem 
i Panem, dobrze mówicie, nim jestem (J 13,13). Dalej powiada: Zrozumienie, 
że autorytet w Kościele jest autorytetem samego Chrystusa, jest nieodzowny 
dla prawidłowego funkcjonowania nie tylko od strony uległości podwładnych, 
ale i od strony rządzących. To powinni wiedzieć także biskupi, że tylko Chry-
stus rządzi w Kościele. Od samego zarania dziejów autorytet Boga ukazywał 
się nam jako autorytet miłości (...) Bóg chce pełni życia dla człowieka, chce 
go uchronić od śmierci. - Tak więc i biskup stanowi punkt węzłowy chrześci-
jańskiej jedności, która jest miłością. Tak wyjątkowe położenie hierarchy nie 
wyklucza dialogu. Przeciwnie, hierarchia powinna zachęcać ludzi dojrzałych 
do wypowiedzi, które z jej strony znajdowałyby odpowiedź.

Ale to wszystko stanowiło jakby wstęp mający złagodzić ostrze odpo-
wiedzi na postawione pytanie. O. Rostworowski bowiem wyraźnie stwierdził: 
Sobór uznał niezależność zakonów w stosunku do episkopatu. Przełożeni za-
konów reprezentują autorytet Kościoła. Ale zaraz potem autor przywołał się 
na inne oświadczenie Soboru, który chce, by nasz [zakonów] stosunek do bi-
skupów nie ograniczał się jedynie do koncepcji rozgraniczanych kompetencji, 
ale był głęboko ożywiony duchem miłości chętnej do wypełniania woli tych, 
na których ciąży główna odpowiedzialność za Ewangelię Chrystusa. Biskupi 
zaś powinni szanować i chronić powołania zakonne, nie domagać się od za-
konów czynności sprzecznych ze specyfiką ich zgromadzenia i widzieć to, że 
zakony są najbardziej radykalną odpowiedzią ludu Bożego na wpływy szatana 
w świecie. Ostateczną konkluzją są słowa o Piotra: Każdy zakon im bardziej 
jest sobą, tym mocniej tkwi w organizmie Kościoła, tym mocniej mu służy.

W okresie pobytu w Bieniszewie nasz ojciec kameduła podjął także pracę 
tłumacza. Uwagę swą skupił na czternastowiecznym dziele nieznanego autora, 
które ukazało się w języku staroangielskim. O. Piotr przełożył je ze znanego 
już przekładu francuskiego. Ukazało się pod tytułem Chmura niewiedzy i listy. 
Jest to zgodnie z zainteresowaniami autora praca dotycząca życia kontempla-
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cyjnego. Są to nauki, jakich młodemu uczniowi udziela pustelnik, dzieląc się 
swymi doświadczeniami i wiedzą o życiu kontemplacyjnym. Jego wypowiedzi 
wyrażają przekonanie, iż istnieje wyraźna wyższość życia kontemplacyjnego 
nad życiem czynnym. Bowiem rezultaty życia czynnego przeminą, natomiast 
kontemplacja Boga pozostanie. Tak też i na ziemi życie kontemplacyjne sta-
nowi najwyższy stopień upodobnienia się do życia wiecznego. Autor jedno-
cześnie był zdania, że życie kontemplacyjne pełniej wyraża i realizuje naturę 
Kościoła, który jest przede wszystkim wspólnotą modlitwy. 

Dziełem większych rozmiarów, wydanym już po śmierci autora, są Me-
dytacje nad Psalmami, książka przygotowana z rękopisów do druku przez 
Olgę Bałacińską. O. Piotr zapewne przez wiele lat spisywał myśli, komentu-
jące psalmy. W każdym razie po przypomnieniu treści psalmu następuje dłu-
gi wywód rozważań komentujących. Tu znów pojawiają się motywy znane 
z innych kart twórczości benedyktyna. Pamiętamy, że wielokrotnie mówił 
on, że Chrystus jest źródłem światła, natomiast odejście od Chrystusa jest 
przejściem w ciemności. Te same motywy jawią się w komentarzu o. Piotra 
poświęconym psalmowi 27, który nosi tytuł Pan moją światłością. Zapisał 
on: A więc miłość, która jest naszym udziałem w życiu Boga w Trójcy Jedyne-
go, który jest miłością, jest naszą światłością jedyną, która się może przebić 
przez mroki tej ziemi, jedyną, przed którą pierzcha wszelka ciemność. Przyto-
czony tu jeden tylko fragment z bardzo obszernego komentarza wskazuje na 
to, jak bardzo silnie cały system myślowy tego mnicha był osadzony w sferze 
kontemplacji miłości Boga. Komentarze sięgają często do cytatów z Pisma 
św. i przez to są jakby klamrą spinającą całość objawienia Bożego, którego 
preludium stanowią psalmy.

Medytacje nad psalmami są książką odtworzoną po śmierci o. Rostwo-
rowskiego z rękopisów, są już wydaną bez jego zgody. Takich pozycji może 
być jeszcze znacznie więcej, gdyż bardzo licznie zachowały się notatki do 
konferencji ojca oraz jego bogata korespondencja. W jego listach bardzo 
często zawarty jest krótki, ale głęboko przemyślany przekaz prawd wiary. 
O. Włodzimierz Zatorski OSB, mający dostęp do archiwum OO. Benedykty-
nów w Tyńcu, wysunął nawet myśl, że powinien powstać specjalny komitet 
do publikacji tekstów o. Piotra. Na razie w specjalnej serii �W tradycji mni-
szej� ukazało się aż siedem pozycji autorstwa o. Rostworowskiego.

W 1980 przeor kamedułów był w Rzymie. Z Bieniszewa napisał list ko-
mentujący tę podróż. Zaczynał się on słowami: W lutym byłem w Rzymie 
i rozmaiłem z Ojcem św. Jest zawsze spokojny tym spokojem człowieka zanu-
rzonego w Bogu, ale bój, który w pełni świadomości podjął, jest gigantyczny 
Jest to bój o wiarę, o Kościół, o ludzkość. Otoczony jest wielką miłością, ale 
spiętrzają się coraz bardziej wokół Niego siły nienawiści. Za żadnego z po-
przednich pontyfikatów nie widziałem tak złośliwych karykatur Papieża, jak 
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to co widziałem w Wiedniu i w Rzymie. Przyjaciele ostrzegają Ojca Świętego, 
by nie tak śmiało szedł do ludzi, bo przecież żyjemy w bandyckim świecie. 
Papież odpowiada � �To jest moje ryzyko zawodowe�.

W dalszej części listu o. Piotr przedstawił dramatyczny obraz upadku 
duchowego współczesnej wspólnoty eklezjalnej. Pisał: Złe siły w świecie 
zapewne już się spodziewały, że nareszcie skończą z Kościołem. Udało się 
do tego stopnia zmącić naukę Kościoła, że już ludzie nie wiedzą, w co mają 
wierzyć. Nie ma dogmatu wiary, który by nie został podany w wątpliwość. 
Moralność katolicką do tego stopnia rozwalili, że prawo do przerywania cią-
ży, homoseksualizm, stosunki przedmałżeńskie, antykoncepcję uważa się za 
integralną część tej moralności. Dyscyplinę kościelną zburzyli tak, że nikt 
nikogo nie chce słuchać, twierdząc, że jest dorosły, a posłuszeństwo i dyscy-
plina dobre są dla dzieci. Ekumenizm wykorzystano dla szerzenia zupełnego 
indyferentyzmu religijnego. Już nie ma żadnego znaczenia do jakiego wyzna-
nia się należy. Każdy może wierzyć w co chce i nauczać czego chce, byle był 
dobry dla ludzi. Kościół nie potrzebuje żadnej struktury, żadnej hierarchii, 
żadnych dogmatów. W ten sposób sprowadza się Kościół do jakiejś mgławicy 
bez konturów, a żeby katolików uspokoić, to się można zgodzić, by papież był 
prezesem honorowym tego mętnego i bezkształtnego towarzystwa. Wówczas 
ma nastąpić �triumf jedności Kościoła�. 

Wreszcie ostatnia część listu jest odpowiedzią na ten dramat: Tymczasem 
w Stolicy Piotrowej zasiada człowiek, który po prostu wierzy i głosi zwyczajne 
odwieczne prawdy wiary z wielkim spokojem i siłą przekonania. Nic się nie 
przejmuje tym. że �wybitni teologowie� już dawno uznali te prawdy jako prze-
zwyciężone i nieaktualne. On idzie spokojnie swoją drogą i nic się nie dosto-
sowuje do dogmatów mentalności współczesnej takich, jak np. przekonanie, że 
człowiek nie może mieć żadnej pewności, że wszyscy jesteśmy tylko poszukiwa-
czami. Kto zaś by twierdził, że posiada prawdę, jest zarozumiały albo głupi, bo 
nie widzi złożoności problemów. Ojciec Święty poprzez to wszystko głosi abso-
lutną pewność prawd objawionych, co wywołuje zdumienie. Ale � co gorsza- 
idzie wprost do rzesz, tak jak Chrystus, zagarnia zbłąkaną i bezpańską młodzież. 
Ma z masami kontakt bezpośredni, a nie przez różne tylko ogniwa, w które jakaś 
wazelina masońska mogłaby się jeszcze wcisnąć. Tu jednak jest bezsilna, ale 
nie wybacza, bo metoda działania Jana Pawła II jest niewybaczalna. Nie da się 
odizolować, a ponadto przez kontakt z masami tworzy siłę polityczną.

Oto jest list o. Piotra, napisany tak sobie od ręki, na tle ważnych prze-
żyć, a przecież zawiera on syntezę jednego z najwybitniejszych pontyfikatów 
rzymskich. Trzeba wiedzieć, że takich listów, które wyszły z ręki tego eremi-
ty jest ponad dwa tysiące.

W 1983 skończył się okres pobytu o. Rostworowskiego w Polsce. De-
cyzją kapituły generalnej zakonu został przeniesiony do Włoch, do eremu 
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Matki Boskiej Anielskiej w Noli nieopodal Neapolu. Wtajemniczeni mówili, 
że za owym przeniesieniem stała inspiracja Ojca Świętego, który go zresztą 
wkrótce powołał na audytora Synodu Biskupów, poświęconego pojednaniu 
i pokorze w posłannictwie Kościoła. Synod Biskupów, odbywający swoje IV 
Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, obradował od 29 IX do 29 X 1983. Jeśli 
chodzi o erem w Noli, to było w nim pięciu Polaków, dwóch Włochów i jeden 
Francuz. Wszyscy byli już ludźmi wiekowymi. Na o. Piotra spadł obowiązek 
dokonania remontu dachu. Przy pracach związanych z tym zadaniem nad-
werężył sobie kręgosłup, co spowodowało nieustępliwe bóle. W czasie stanu 
wojennego przyjeżdżał do Polski samochodem i przywoził lekarstwa. Okaza-
ło się, że i we Włoszech nie można było żyć spokojnie. Zdarzył się napad na 
kościół z wyłamaniem drzwi do zakrystii. O. Piotr pisał: Włosi nigdy nie byli 
dobrymi żołnierzami, ale bandytami są najlepszymi na świecie.

Wkrótce na przeora z Noli posypały się nowe zadania. Ojciec Święty. 
31 VIII 1984 powierzył mu stanowisko konsultora Świętej Kongregacji do 
Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostol-
skiego. Był jedynym, który w tej Kongregacji znał język polski. Jurysdyk-
cja Kongregacji, obejmująca zakony i instytuty świeckie, w funkcjach swych 
odnosiła się do 203 instytutów męskich i 1388 instytutów żeńskich, opar-
tych na prawie papieskim. Niemal jednocześnie został drugim wizytatorem 
eremów kamedulskich, które poza Polską i Włochami znajdowały się także 
w Hiszpanii, USA i Kolumbii. Zgodnie z tym stanowiskiem co trzy lata był 
zobowiązany odwiedzać eremy w tych krajach i ich problemy przedstawiać 
na sesjach kapituły generalnej. Mając takie zadania, wbrew zamiarom, stał 
się podróżnikiem na skalę światową.

Wszystko jednak ulegało szybkim zmianom, bowiem już w 1986 został 
mianowany przeorem i mistrzem nowicjatu w eremie Matki Boskiej Grom-
nicznej w Envigado, w diecezji Medellin w Kolumbii. Był to młody erem, 
który powstał dopiero w 1969. O. Rostworowski obejmował nowe stanowi-
sko, będąc już tylko młodym duchem, gdyż właśnie osiągnął siedemdziesiąty 
szósty rok życia. Gdy przybył do Envigado, witała go dość liczna gromad-
ka ojców i braci, lecz on nie rozumiał ich słów powitania, bowiem nie znał 
w ogóle hiszpańskiego, tym bardziej w wydaniu kolumbijskim. Zaczęła się 
jego żmudna praca kierowania wspólnotą obcojęzyczną i wygłaszania dwóch 
niedzielnych konferencji po hiszpańsku na podstawie przywiezionego ze sobą 
słownika. Jedną głosił dla całej wspólnoty, drugą dla nowicjatu. Okazało się 
wkrótce, że do eremu napływają młodzi kandydaci i to wcale nieźle przygo-
towani duchowo, dzięki temu, że w Kolumbii była dostępna bogata literatura 
katolicka pisana w języku hiszpańskim. Członkami eremu było trzech Wło-
chów oraz bracia z Kolumbii, Argentyny, Boliwii i Porto Rico. O. Piotr z En-
vigado pisał do Ludwika Rostworowskiego: Przyzwyczaiłem się już do życia 
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prawie na równiku. Klimat mamy tu znakomity, jakiego nigdzie w Europie nie 
spotkałem. Wielkie upały równikowe kompletnie łagodzi wysokość 2125 me-
trów, na której znajduje się nasz erem. Temperatura utrzymuje się przez cały 
rok w granicach 16�24 stopni. Powietrze na tej wysokości jest bardzo czy-
ste.-Natomiast troskał się o stan stosunków politycznych kraju, w jakim mu 
przyszło żyć. W tym samym liście pisał: Sytuacja polityczna kraju jest nie-
pokojąca z powodu słabości rządu. Licznej i dobrze uzbrojonej partyzantki, 
działalności mafii, która ma tu swój ważny, międzynarodowy ośrodek w Me-
dellinie i wiele bojówek terrorystycznych, jakie się wzajemnie mordują bez 
pamięci, wprowadzając atmosferę bezprawia, mordów i ciągłego zagrożenia 
(...) Módlcie się za ten sympatyczny a tak dziś zagrożony kraj. 

Z dalekiego Envigado ojciec kameduła obserwował także wydarzenia 
w Polsce, w której właśnie dokonywał się przewrót polityczny. Przeszłość 
Polski Ludowej oceniał bardzo krytycznie, uważając, że w warunkach gospo-
darki komunistycznej społeczeństwo wytworzyło sobie etykę samoobroną, 
rozgrzeszającą kradzież i rabunek mienia państwowego. Wysoko stawiał oso-
bę Wałęsy, twierdząc, że nie jest on karierowiczem. Jako dowód tego przy-
taczał stwierdzenie: Komuniści z każdym karierowiczem dadzą sobie radę, 
a z nim nie mogli. Do przemian w Polsce stosował pewne kryteria pochodzące 
z czasu II Rzeczypospolitej, np. Wałęsę porównywał z Piłsudskim. Domagał 
się silnej władzy, której przed wojną gwarantem była konstytucja kwietniowa. 
Już w 1991 jego oceny życia w kraju stawały się bardziej pesymistyczne. Pi-
sał: Społeczeństwo jest w rozsypce i Polsce grozi moralna anarchia. Uważał, 
że świadome dążenie do �rozdrobnienia politycznego� przygotowuje zamach 
stanu, po którym władzę obejmą partie i ubecy. Rzecz ciekawa, na jego ocenę 
sytuacji panującej w Polsce w znacznej mierze wpływały poglądy polityczne 
już dawno nieżyjącego jego ojca, tego, który przeżył zamach stanu Piłsud-
skiego skierowany przeciwko partiom. Ale uzupełniał je własnymi ocenami, 
budowanymi na podłożu poglądów religijnych, gdy wskazywał na siły sza-
tańskie, które systematycznie niszczą wartości religijne, wartości narodowe 
i wartości ludzkie w społeczeństwie polskim. 

Niekiedy przyjeżdżał z Kolumbii do Polski. Według relacji o. Tadeusza 
Rostworowskiego SJ miał mówić: My, w Ameryce Łacińskiej, jesteśmy Koś-
ciołem ludzi młodych, a wy tu się starzejecie. Wracał więc do Enwigado. Jak 
wspominał potem, jemu, eremicie, dane było to, że dwudziestokrotnie prze-
był samolotem trasę ponad Oceanem Atlantyckim. Trzeba dodać, że w 1987, 
za paszportem watykańskim, był wysłany przez papieża jako jego delegat 
na Konferencję Episkopatu do Stanów Zjednoczonych. Odprawiał mszę św. 
w katedrze św. Patryka, gdzie, jak zobaczono jego paszport watykański, ubra-
no go w najlepsze, dawno nie używane szaty mszalne. Po powrocie do En-
vigado śledził już szerzej � świat. Widział nowe zadanie: Przełamać wpływ 
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dzisiejszej cywilizacji konsumistycznej, która wszystkimi środkami wdziera 
się do duszy. Cywilizacja konsumistyczna jest arcydziełem szatana, osiągnię-
ciem, jakiego historia dotąd nie znała. Myślę, że zwycięstwo nad tą szatańską 
mocą będzie kosztowało Kościół liczne zastępy męczenników. Równie zasta-
nawiające zdaje się to, co o. Piotr napisał w innym liście: Nieokapitalizm 
amerykański, który chce opanować świat, pragnie dać człowiekowi wszystkie 
dobra w zamian za sens życia, który chce mu zabrać jako niepotrzebny. 

Wszystkie jego uwagi syntetyzujące świat mają ogromny ciężar gatun-
kowy i są godne przypominania. W liście z 7 IX 1993 napisał: Teologia mi 
mówi, że wielki antagonizm między wężem a Niewiastą, który ma trwać do 
końca czasów, czyni, że wieki odznaczające się najzacieklejszym atakiem sił 
szatańskich, będą jednocześnie najbardziej maryjne.(...) Gdy działanie sza-
tana staje się niemal dotykalne przez walkę z Bogiem, ateizm, powszechna 
demoralizacja, zakłamanie, materializm i takie zamglenie sumień, że zanika 
nawet samo pojecie grzechu, to jednocześnie pojawia się jakaś przedziwna 
obecność i bezpośrednie działanie Maryi.

Tymczasem przed eremem w Envigado zarysowała się wielka próba. 
Okazało się, że przez teren należący do eremu ma być przeprowadzona dro-
ga z Medellin na lotnisko. Co więcej, mnisi mieli uczestniczyć w kosztach 
budowy tej drogi. Trzeba było zatem opuścić dotychczasową siedzibę i erem 
został przeniesiony do rejonu miasteczka Sonson na płaskowyż wzniesiony 
dwa tysiące metrów ponad poziom morza. Zagospodarowanie tego terenu, 
według koncepcji o. Rostworowskiego, chcącego założyć tu trwałą siedzi-
bę kamedułów, wzbudziło głosy krytyki wśród konfratrów, wskazujących na 
niegospodarność o. przeora. Powstały również pewne trudności nie do prze-
walczenia. Ostatecznie o Piotr podjął starania o założenie nowego eremu św. 
Krzyża w Santa Rosa de Osos. Erem powstawał znów na wysokości dwóch 
i pół tysiąca metrów nad poziomem morza, na terenie, gdzie został wycięty 
las i drewno miało służyć do jego budowy. Tymczasem drewno to schło przez 
trzy lata. Trzeba było stepowy teren przekształcić w nadający się do wypasa-
nia krów, gdyż ich hodowla była podstawą bytu. Wszystkim tym zajmował 
się ojciec przeor, który teraz, niemal u kresu życia, objawiał nieznany daw-
niej zapał do prac budowlanych i z wytrwałą wolą dążył do wzniesienia ere-
mu. Ale za szereg usterek w realizacji tego programu był ostro krytykowany. 
Pewno to sprawiło, że w 1992 odwołano go do Włoch. 

Został przeorem eremu św. Hieronima w Pascelupo, w pustelni położonej 
na wysokości sześciuset metrów ponad poziomem morza. Była ona w 1925 
zamknięta, lecz teraz otworzono ją na nowo. Tu w 1524 błogosławiony Paweł 
Giustiniani. założyciel Kongregacji Eremitów Kamedułów Góry Koronnej, 
przeżył największe doświadczenie mistyczne. O. Piotr w Pascelupo nie czuł 
się dobrze, zaskoczyła go tam mroźna zima z ogromnymi śniegami, których 
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nie widział przez sześć lat pobytu w Ameryce Łacińskiej. W liście z lutego 
1993 donosił Ludwikowi Rostworowskiemu: Byliśmy uwięzieni w głębokim 
śniegu i nasza gmina w Selappim (20 km) troskliwie przysyłała nam żyw-
ność.-O swym nowym eremie pisał: Jest tu miejsce trudno dostępne, a przez 
to samotne i bardzo spokojne. Jest to bardzo cenne zwłaszcza dla mnie, który 
rozpocząłem już 83 rok życia i przygotowuję się na bardzo już bliskie Wielkie 
Spotkanie. Tymczasem zupełnie niespodziewanie po dziewięciu miesiącach 
pobytu we Włoszech odebrał telefon majora zakonu kamedułów, który mu 
przekazał polecenie, by powrócił do Envigado i uczestniczył w budowie no-
wego eremu w Santa Rosa. Z tego eremu do miasteczek odległych o dwa-
dzieścia kilometrów jeździł sam samochodem po zaopatrzenie, ale trudno mu 
było prowadzić wóz po stromych zboczach góry. Czuł się coraz bardziej prze-
męczony, miał już osiemdziesiąt cztery lata. Wstrząs wywoła w nim wieść, że 
w Polsce w wyborach powszechnych zwyciężyli komuniści. Uważał, że na-
ród dobrowolnie przyjął jarzmo od tych samych niewolników i zbrodniarzy, 
którzy go przez czterdzieści pięć lat ciemiężyli. Natomiast wybór Aleksandra 
Kwaśniewskiego na prezydenta Rzeczypospolitej przyjął pogodnie i twier-
dził, że skoro to jest nasz konstytucyjny prezydent, to mu się należy szacunek 
i posłuszeństwo. W listach do siostry w Sieradzu żalił się, że przełożeni nie 
przenoszą go na emeryturę. Po prostu zaczynało mu już braknąć sił. 

W Kolumbii działo się źle. Rejon Medellin okazał się głównym ośrod-
kiem uprawy i handlu narkotykami. A znów okolica Santa Rosa objęta był 
działaniem partyzantów walczących z rządem. O. Rostworowski zorientował 
się, że w Kolumbii trudno będzie utrzymać eremy kamedulskie. Nawiązał 
kontakt z ordynariuszem diecezji San Cristobal w Wenezueli i tam za zgodą 
kapituły generalnej zakonu przygotowywał założenie nowego eremu. Jesie-
nią 1994 odbywała się kapituła generalna zakonu w Sacro Eremo Tusculano 
w Frascati niedaleko Rzymu. O Piotr brał w niej udział. Do konfratrów mówił, 
że jeśli jeszcze raz go obiorą przeorem, to będzie dla współbraci dziadkiem 
a nie ojcem. Widocznie uznano to, że po dwudziestu sześciu latach pełnienia 
funkcji przeora eremów w różnych miejscach na świecie należy mu się odpo-
czynek i został przeniesiony na emeryturę z miejscem pobytu w Frascati.

Wówczas zwrócił się do Kapituły Generalnej z prośbą o pozwolenie zo-
stania rekluzem. Zgodę taką otrzymał i miał prawo na tydzień udać się do 
Polski, gdzie żegnał się z zaprzyjaźnionymi osobami, odwiedził też dom swej 
siostry w Sieradzu. � Podjąć się życia w rekluzji, licząc na siebie, to byłby 
straszna pycha. Ty widzisz Panie � pisał, � że prosiłem o rekluzję, ponieważ mi 
dałeś do zrozumienia, że to po prostu wynika z działania Twojej łaski w moim 
życiu od początku, że jest to po prostu logiczne jego zakończenie zgodnie 
z Twoją myślą dla mnie, pomimo moich poważnych odchyleń i upadków. Zro-
zumiałem, że Ty, Panie, pozostałeś mimo wszystko wierny Twojej woli, bo 
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jesteś Bogiem wiernym i przeba-
czającym. I dlatego ośmieliłem 
się prosić o rekluzję, aby wreszcie 
ze wszystkich sił współpracować 
z Twoją myślą o moim życiu. 

O. Piotr niejako teraz chciał 
zrealizować pragnienie swego ży-
cia. Rekluzja to oddalenie się od 
wszelkich kontaktów z ludźmi. 
Rekluz mieszka w swoim domku 
i tam odprawia mszę św. Posiłki 
i bieliznę przynosi mu brat dyżurny, 
podając wszystko przez podwójnie 
zamykane drzwi. O. Rostworowski 
rekluzem stał się z końcem listopa-
da 1994. Jeszcze przed przyjęciem 
rekluzji pisał: W samotności wyła-
nia się wszechświat i niespodzie-
wanie nabiera znaczenia. Słońce ze 
swym nieustannym wędrowaniem 
po niebie, jego wspaniałe wschody 
i zachody, jasność i skwar południa 
i tajemnica nocy. Wszystko to zu-
pełnie zapomniane w życiu praco-
witym i zaśpieszonym, związanym 
z zegarem, a nie ze słońcem i księżycem, teraz ukazuje na nowo swe piękno i wy-
mowę. Jako rekluz już nie mógł pisać listów, ale za to spisywał medytacje adwen-
towe, bożonarodzeniowe, wielkanocne, paschalne. Stopniowo tracił wzrok. Tak 
więc oddawał się głównie modlitwie i kontemplacji. Powtarzał słowa św. Augu-
styna: Nigdy nie jestem mniej sam, niż gdy jestem sam. Przyjął rekluzję otwartą, 
to znaczy, że codziennie rano wolno mu było przychodzić do chóru i modlił się 
wspólnie z innymi mnichami. 

Ten czas pokazywania się jego był także okazją dla przebadania jego 
zdrowia. Otóż, okazało się, że ma organizm silnie zaatakowany cukrzycą. 29 
IX 1995, po dziesięciu miesiącach, musiał zrezygnować z rekluzji i podjąć 
leczenie. Tak się stało widocznie z woli Bożej, bo wkrótce został wezwany do 
złożenie swego świadectwa do beatyfikacji o małej siostrze Magdaleine Hu-
tin. Wspomnienie swe z trudem pisał, bo już miał słaby wzrok. W tym stanie 
niemocy fizycznej odwiedził go prof. Stefan Świeżawski, który odwiedziny 
te tak wspominał: Przypominam sobie spotkanie z Ojcem Piotrem Rostwo-
rowskim. Przebywając z nim naprawdę się czuło, że gdzieś blisko bije źródło 

Ojciec Piotr u kresu życia 
przyjął na własną prośbę status rekluza 

w Frascati we Włoszech, wyłączający go 
z wszelkich kontaktów z ludźmi
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życia, a przecież był śmiertelnie chory. Jego sposób komunikowania się, ten 
spokój pośród wszystkich jego cierpień, sprawiał, że człowiek kontaktując się 
z nim, jednocześnie dotykał czegoś niezmiernie wielkiego. Ten człowiek na 
wszystko patrzył z nadprzyrodzonej perspektywy. Kruchość ludzkiego organi-
zmu coraz bardziej dawała o sobie znać. 31 VII 1998 nastąpił wylew i o. Piotr 
został skierowany do szpitala. Wiele lat wcześniej pisał: Wśród umiejętności 
niełatwych do nabycia jest umiejętność chorowania, której dzieci Boże muszą 
uczyć się w tym życiu(...) Czasem w naszej bezczynności Bóg więcej czyni. 
Po przebytej kuracji w szpitalu św. Józefa w Albano i rehabilitacji w klinice 
ortopedycznej w Ariccia, gdy w październiku tego samego roku przybył do 
eremu, nie wrócił już do swej pustelni, ale umieszczony został w infirmerii, 
gdzie stale opiekowali się nim bracia. Jego refleksja tego czasu dotyczyła roli 
starości w życiu człowieka. Zdołał jeszcze zapisać piękne słowa: Starości też 
trzeba się uczyć i ona też jest jakąś łaską i jakimś zadaniem. Starość może 
uwolnić człowieka z wszelkich złudzeń, z wszelkich fałszywych wartości i wiel-
kości, aby znalazł maleńkość przed Bogiem, a wraz z nią pełną prawdę życia 
ludzkiego i głęboki pokój. Jeszcze 15 IV 1999 odprawił ostatnią w swoim 
życiu mszę św. W dniu następnym, wychodząc z łazienki upadł i złamał kość 
biodrową. W eremie przyjął sakrament chorych. Po czym został przewiezio-
ny do klinika w Ariccia, gdzie przeprowadzono operację. Ale następstwem jej 
było zakażenie organizmu zwane sepsą, wobec tego został przewieziony do 
szpitala w Albano. Cierpiał, ale swym cierpieniu starał się współtowarzyszyć 
Chrystusowi i wierzyć w Jego wszechmoc. Mówił jednak: Ziemia się o mnie 
upomina, ale jaką wspaniałą karierą jest być prochem w ręku Boga. W szpi-
talu pełnili przy nim cały czas dyżury bracia zakonni. Przybyli też przed jego 
śmiercią, pożegnali się z nim i wtedy dopiero zmarł. Było to w Albano 30 IV 
1999. Za życia o. Piotr wielokrotnie podejmował problematykę śmierci. Gło-
sił, że śmierć nie jest taka straszna, skoro Chrystus przez nią przeszedł: A to, 
co można zrobić w towarzystwie Jezusa Chrystusa, nie jest takie straszne. 

3 V 1999 we Frascati, w Sacro Eremo Tusculano, odbył się pogrzeb 
o. Rostworowskiego. Niewielkiemu konduktowi ojców kamedułów przewod-
niczył specjalnie przysłany przez Ojca Świętego. ks. bp Stanisław Dziwisz. 
Jan Paweł II skierował do wspólnoty kamedułów telegram kondolencyjny: 
Jednoczę się w myślach i modlitwie z eremicką wspólnotą Kamedułów we 
Frascati, którzy otaczają dziś trumnę śp. Ojca Piotra Rostworowskiego. Był 
zawsze bliski memu sercu. Znałem go jako człowieka Bożego, który radyka-
lizm ewangeliczny potrafił łączyć z wielką dobrocią, szlacheckie pochodzenie 
i gruntowne wykształcenie z prostotą, która zjednywała mu życzliwość wielu 
ludzi. Nosił im zawsze duchowe wsparcie i pozostawiał w ich sercach ślad 
głębokiej duchowości. Wiele zawdzięcza mu Kościół powszechny, a szczegól-
nie w Polsce, Kolumbii i we Włoszech, gdzie jako gorliwy benedyktyn wniósł 
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wiele w odnowę życia monastycznego. Nie zaprzestał swego apostolstwa pra-
cy i modlitwy, gdy za czasów komunistycznych musiał okupić je więzieniem. 
Bożemu Miłosierdziu polecam duszę Ojca Piotra. Niech Chrystus najwyższy 
kapłan przyjmie go do swojej Chwały!

W Krakowie za duszę zmarłego mszę św. żałobną odprawił ks. kard. 
Franciszek Macharski. Przy tej okazji miał powiedzieć: Zawsze znajdowała 
się w nim taka postawa duchowej siły, spokoju, mądrej, a nie znudzonej cierp-
liwości. Zaraźliwy, prawie agresywny optymizm i poczucie, że Boża moc jest 
większa niż wszystko, jeśli tylko człowiek zechce z nią współpracować. Rozu-
miał swój czas i jego znaki. Ojciec Piotr Rostworowski. To był nasz mistrz... 

O tym mnichu powiedziano też, że pod koniec XX wieku był największą 
postacią życia monastycznego w Europie. Dla rozwoju życia monastycznego 
miał rzeczywiście ogromne zasługi. To przecież on odradzał benedyktyński 
zakon w Tyńcu. On zreformował eremy kamedulskie w Polsce. Gdy odcho-
dził do wieczności w obu polskich eremach było trzydziestu trzech mnichów, 
w tym siedmiu kapłanów. Liczne były też powołania do kamedulskich ere-
mów w Kolumbii. Erem w Santa Rosa istnieje nadal. Mimo. że znaczą część 
życia był mnichem kontemplacyjnego zakonu, to jednak miał niemałe osiąg-
nięcia jako rekolekcjonista i głosiciel konferencji, szczególnie w domach 
zakonnych, a także jako kierownik duchowy wielu osób świeckich. Wśród 
osób wymienianych jako mających z nim kontakt duszpasterski bardzo wie-
le pochodziło ze środowiska ziemiańskiego. Niewątpliwie nosił on w sobie 
pewien arystokratyzm, skłaniający go ku poglądom konserwatywnym, co mu 
nie zawsze pozwalało bardziej wielostronnie oceniać rzeczywistość swego 
kraju. Pozostawił po sobie spuściznę piśmienniczą, nie tak liczną, ale o bar-
dzo dużym ciężarze gatunkowym. Dziś, kiedy na każdym kościele w Polsce 
widnieje napis: �Bóg jest miłością�, można śmiało powiedzieć, że on stworzył 
w swych pismach podwaliny tej teologii, mówiącej, że Bóg przekazuje nam 
darmo swoją miłość, dlatego, że jest dobry, że sam jest miłością. Stąd jego 
piśmiennictwo ma ogromne znaczenie dla świadomości eklezjalnej w Polsce. 
Jest wobec jej obecnego wyrazu niejako prekursorskie. Był tym pisarzem, 
który bardzo wyraźnie przeciwstawił życie czynne życiu kontemplacyjnemu, 
uważając że to ostatnie, mogące mieć wymiar doczesny, a przede wszyst-
kim nadprzyrodzony, jest jedynie czymś trwałym. Nie wiem, czy jako pisarz 
religijny w tych dziedzinach ma sobie równych w polskim Kościele. Zresz-
tą dorobek jego jest właściwie dopiero odkrywany i może przynieść jeszcze 
wielkie duchowe i intelektualne olśnienia. Był człowiekiem budzącym życzli-
wość. Mówiono o nim, że emanował promieniejącym z jego osoby spokojem, 
skupieniem oraz ojcowskim ciepłem. Powiedzenie o nim, że temu to dobrze 
z Bogiem, oddaje treść jego życia, które szło za nadprzyrodzonym światłem 
miłości Bożej. Był trzecim wielkim kapłanem w naszej rodzinie, różnym od 
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poprzedzających go: Ojca Jana, który był przede wszystkim apologetą wiary, 
Ojca Tomasza, który był niestrudzonym pracownikiem w winnicy Pańskiej, 
szerzycielem wiary świętej, podczas gdy on był jakby dokumentem ingeren-
cji miłości Bożej w duszę ludzką. Można też powiedzieć, że był najwyż-
szym uosobieniem mistycyzmu, występującego tak często w naszej rodzinie. 
Wyjątkowość to jest jedyne słowo, które może określać jego osobowość we 
współczesnych czasach. Cały jego przekaz wiary jest na wskroś chrystocen-
tryczny. Wobec czasów obecnych był kimś odrębnym, przez swoje ogromne 
zespolenie z Chrystusem był ich zaprzeczeniem. I to zaprzeczenie, ten ewan-
geliczny znak sprzeciwu sprawia, że dziś postać jego w różnych kręgach bu-
dzi bardzo żywe zainteresowanie. Sami benedyktyni nie zapomnieli o swoim 
przeorze i w Tyńcu w dniach 4�5 VI 2004 zorganizowali sympozjum po-
święcone jego osobie. Inspiratorem był tu o. Konrad Małys OSB, który też 
plon tego sympozjum opublikował w książce pt. Cenobium 21. Jeszcze głę-
biej w osobowość o. Piotra wniknęła Marzena Florkowska, autorka bardzo 
wszechstronnej jego monografii pt. Ojciec Piotr Rostworowski benedyktyn, 
kameduła, rekluz. Z obu tych prac, a szczególnie z biografii autorstwa Flor-
kowskiej, czerpałem bez opamiętania pisząc ten biogram, tak iż może on być 
uznany za plagiat. To Florkowska napisała o o. Piotrze słowa, które na pewno 
warto przytoczyć: Była to osobowość bogata, wszechstronna, nietuzinkowa. 
Zawsze wyrastająca ponad wspólnotę. I nie zawsze rozumiana. Osobowość, 
na którą trzeba patrzeć w świetle Bożym. Ojciec Piotr lubił mówić: �Jeżeli 
człowiek zapali wielkie światło w pokoju, to automatycznie we wszystkich 
kątach będzie jasno. A jeżeli wejdzie się do pokoju tylko z małą świeczką, 
to trzeba dużo chodzić i szukać, a mało się znajdzie. Tym wielkim światłem 
w nas jest obecność Boża�.

Florkowska opublikowała też bardzo specyficzną książeczkę o. Rostwo-
rowskiego pt. Myśli, powiedzenia, anegdoty. Są to fragmenty listów, konfe-
rencji, nauk, zawierające najbardziej ciekawe, syntetycznie ujęte myśli. Ma 
to znaczenie, bowiem popularyzuje osobę tego zakonnika i oddaje szeroki 
krąg jego zainteresowań, a także przypomina jego swoiste poczucie humo-
ru. Pierwszy z przytoczonych fragmentów mówi o tym. iż o. Piotr głosił, że 
historia naszego życia, to nie jest to, co robiliśmy, że mieliśmy taką a taką 
pracę, to studiowaliśmy, tamto umiemy, ale historia naszego życia powinna 
być historią naszej duszy: Ważne jest jak On, Bóg, stanął na drodze, jak Go 
poznaliśmy, kiedy z Nim poszliśmy. 

Bibliografia: Mszał niedzielny, Bruges 1959; Świadectwo Boga (Rozważania nad 
problemem wiary), �Znak� 1961, nr 79, s. 7�35, wydanie broszurowe, Kraków. 
1996; Dlaczego wierzę, �Przewodnik Katolicki� 1962, nr 11, s. 162�163; Uczmy się 
kochać, �Przewodnik Katolicki� 1962, nr 25, s. 391�395; Pieśń nad pieśniami (prze-
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kład z hebrajskiego),[w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie 
z języków oryginalnych �Biblia Tysiąclecia�, Poznań 1965; Św. Benedykt i jego re-
guła, s. 22�38, O jedności rodziny zakonnej. Konferencje wygłoszone do sióstr, s. 
68�101; Uwagi dla przełożonych klasztornych, s. 102�125, [w:] �Aby we wszystkim 
Bóg był uwielbiony�. Rozważania monastyczne, Tyniec 1984; Chmury niewiedzy 
i listy, przekład z francuskiego.i przedmowa o. Piotr Rostworowski EC, Kraków 
1985; Nawrócenie obyczajów [w:] Za przewodem Ewangelii. Profesja monastyczna, 
Tyniec 1986. s. 147�149; Zakony wobec autorytetu Kościoła, s. 133�157 i Wycho-
wanie do życia modlitwy s.167�190, [w:] Słuchaj, módl się i pracuj, Poznań 1989; 
Wierność łasce. Kierownictwo duchowe zaawansowanych, Kraków 1996; Kierowni-
ctwo duchowe. Kilka zasad i wskazówek, red. O. Bałacińska, Tyniec 1997; W szkole 
modlitwy, Tyniec�Kraków 2000; Wiara, nadzieja i miłość trzy filary chrześcijańskie-
go życia, red. o. K. Małys OSB, Tyniec�Kraków 2002; Medytacje nad psalmami, 
red. O. Bałacińska, Kraków 2004; Myśli, powiedzenia, anegdoty, wstęp i opr. M. 
Florkowska, Tyniec�Kraków 2004, wyd. 2007; W głąb misterium, opr. M. Florkow-
ska, Kraków 2006 oraz nagranie na płytę CD w studium A. Wilka.
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ARCHIWA. ZBIORY: Protokóły ze zjazdów Związku Rodziny Rostworowskich z lat 1932, 
1935, 1938 w posiadaniu S. J. Rostworowskiego; Ja i Przyjaciółki, List do Redakcji �Za 
i przeciw� z 9 VII 1966; ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: Listy: o. Piotra 
Rostworowskiego do Zofii Rostworowskiej, Tyniec. 1 I 1959, do Marie Claire Rostworow-
skiej, Tyniec, 21 I 1963, do S. M. Rostworowskiego, Tyniec, 21 X 1963; Do bliskich, wię-
zienie, 1 I 1967, do Stefanostwa Rostworowskich, Kraków-Bielany, 22 II 1972; do Marie 
Claire Rostworowskiej. 14 IV 1972, Bieniszew, 25 IV 1980, do Ludwika Rostworowskiego, 
27 VIII 1982, Envigado, 15 I 1988, Pascelupo, 1 II 1993; do Kochanego Ojca (zakonnika), 
Envigado, 13 X 1988; Marii Krzyżanowskiej do Ludwika Rostworowskiego, Sieradz, 31 
XII 1991, 20 I 1993, 20 XII 1994; O. L. Knabita OSB do S. J. Rostworowskiego, Tyniec, 5 
II 2006; Protokóły ze Zjazdów Związku Rodziny Rostworowskich z lat 1932, 1935, 1938; 
Pisemna relacja o. Franciszka Małaczyńskiego OSB, Tyniec, 20 V 1999 (w posiadaniu S. J. 
Rostworowskiego). 
PUBLIKACJE: Encyklopedia Katolicka, Lublin 2000, s. 443; Miłosierdzie za dolary, �Gazeta 
Krakowska� 1966, nr 199; A. Stypułkowska, Miłosierdzie o. Piotra, �Wiadomości� Londyn, 
nr 1969 z 25 IX 1966; Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
pod red. ks. M. Rechowicza, Lublin 1969, s. 298, 300; P. Sczaniecki OSB, Tyniec, Kraków 
1980, s. 188�190, 197, 211, 215; tenże, Benedyktyni polscy. Zbiór szkiców i opowiadań, Ty-
niec 1989, s. 403�404; tenże, O. Karol van Oost, Tyniec 1990, s. 75, 83, 86, 98�100, 104-105, 
128-129, 135,137, 139, 153, 155-156; S. Radomyski, Zarys historii Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926�1939, Pruszków 1992, s. 51, 110; S. Świeżawski, 
Owoce życia 1966�1988, Lublin 1993, s. 43 i nast.; ks. F. Dylus, Prorok i eremita naszych 
czasów. Ojciec Piotr Rostworowski (1910�1999), �Niedziela� 1999, nr 21, s. 14; O. L. Kna-
bit OSB, Nie ma komarów ani os � są tylko orły, Ojciec Piotr Rostworowski (1910�1999), 
�Tygodnik Powszechny� 1999, nr 21, s. 10, tenże, Spotkania z Wujkiem Karolem, wstęp bp 
S. Dziwisz, Kraków 1999, s. 15; W. Kłyszewski, Rostworowscy. Wspomnienie dziesiąte z 10 
VI 199, [w:] W. Kawecki, Gimnazjum Męskie im. Św. Stanisława Kostki 1908�1944, Gdy-
nia 1999, s. 275�278; Dardanele. Delegatura WiN-u za granicą (1946�1949), pod red. S.J. 
Rostworowskiego, Wrocław 1999; s. 166, 543�544; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa 
PRL w walce z Kościołem katolickim 1944�1990, Warszawa 2000, s. 289; M. Bielawski 

Rostworowski-Monografia tom2.ind913   913Rostworowski-Monografia tom2.ind913   913 2013-03-20   15:07:342013-03-20   15:07:34



~ 914 ~

OSB, Postać ikoniczna. Ojciec Piotr Rostworowski (1910-1999), [w:] Polis monachorum. 
Postacie, idee i księgi, Bydgoszcz 2001, s. 87�97, M. Iwanicki, T. Rakowski, J. Wojtysiak, 
Sukces nieważny czyli z Profesorem Stefanem Świeżawskim rozmowy o kontemplacji, Tar-
nów 2001, s. 116; K. Kolenda-Zaleska. Pielgrzymka 2002, Kraków 2002, s. 139; A. Roni-
kier, Pamiętniki 1939�1945, Kraków 2001; L. Knabit, Dywan dobrej nowiny, Kraków 2003, 
s. 119�120; M. Czapska, Europa w rodzinie.. Czas odmieniony. Kraków 2004. s. 248; 
M. Florkowska, Ojciec Piotr benedyktyn-kameduła-rekluz, Kraków 2004; (rec. S. J. Ro-
stworowski, Wielkie światło obecności Bożej, �Nasza Przeszłość� t. 105, 2006, s. 315�322, 
omówienie internet)); W. M. Zarębczan, Polacy w Watykanie, Pelplin 2004, s. 27, 90, 515; 
Cenobium 21, praca zbiorowa pod red. o. K. Małysa OSB i o. W. Zatorskiego OSB, Tyniec 
2005; o. Tomasz Rostworowski TJ, O Bogu i ludziach, Warszawa 2005, s. 133 i nast.; J.W. 
Koralewski, Rostworowski Wojciech Jan, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945�1989 � pomordowani, więzieni, wygnani, t. III, praca zbiorowa pod 
red. Jerzego Myszora, Warszawa 2006, s. 183�186; M. Lasota, Donos na Wojtyłę. Karol 
Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006, s. 59, 216�220, 224, 253; Miłość, polityka, wal-
ka. Listy i publicystyka cichociemnego Jana Rostworowskiego, Puszków 2006, s. 81; ks. 
T. Isakowicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki, Kraków 2007, s. 42, 114�115; 
INNE: W Rzymie zmarł o. Piotr Rostworowski, Internet; Benedyktyni. Historia Zakonu w Pol-
sce, Internet; Wikiencyklopedia, wolna encyklopedia (życiorys),Internet.
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ROZDZIAŁ XLVIII

POKOLENIE XI–XIII ROSTWOROWSKICH

ZAŁOŻYCIELE LINII KŁOCZOWSKIEJ

POKOLENIE XI
Najmłodszy syn WIKTORYNA i SALOMEI ze Zbierzchowickich

JACEK HIACYNT, ur. 1714, najmłodszy syn Jana Wiktoryna i Salomei ze 
Zbierzchowskich, podczaszy podlaski, ziemianin

 Musiał być człowiekiem wykształconym, posługiwał się piórem i wy-
mieniał wyrazy, które wskazywały na jego zagraniczne obycie. Może odwie-
dzał starszego brata Franciszka w Dreźnie. Wcześnie również rozpoczął dzia-
łalność polityczną. Już w 1733 przez sejmik ziemi czerskiej został wybrany 
posłem na warszawski Sejm Elekcyjny, który ponownie wybrał Stanisława 
Leszczyńskiego królem polskim. Hiacynt swój wybór na sejm zawdzię-
czał temu, że sejmikowi ziemi czerskiej przewodniczył jego brat Antoni 
Jan Rostworowski. Z kolei w październiku 1733 przystąpił do konfedera-
cji czerskiej, której przewodniczył jego ojciec Jan Wiktoryn Rostworowski. 
Pełnienie funkcji posła czerskiego wskazuje na to, że w młodości mieszkał 
w majątku ojca w Leśniowoli. W parafii Worów jest odnotowany w 1721, 
iż pełnił rolę ojca chrzestnego Stefana Skrzyczneckiego. Jednak z końcem 
lat trzydziestych życie swoje związał z Podlasiem, w którym jego rodzice 
również posiadali niemałe dobra. Zaprzyjaźnił się tam z rodziną Kuszlów. Po 
postąpieniu wyżej w hierarchii urzędów cześnika podlaskiego Konstantego 
Kuszla, z datą 30 XII 1738 objął po nim zwolniony urząd cześnika. Wkrót-
ce, 25 III 1739, umarł zięć Kuszla, podczaszy podlaski Antoni Franciszek 
Zaleski. Hiacynt niemal natychmiast zaczął się ubiegać o rękę pozostałej po 
nim wdowy Teresy, de domo Kuszel h. Drogosław, stolnikówny podlaskiej, 
z którą już 20 II 1740 zawarł związek małżeński. Jednocześnie przejął opiekę 
nad dwoma córkami swej żony, Franciszką i Teresą Anną Zaleskimi oraz jej 
synem Antonim. Obarczony dziećmi swej żony z pierwszego małżeństwa, 
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szybko stał się seniorem sporej rodziny, bowiem jego teść zmarł już przed 
końcem maja 1742. 

Jeszcze przed swoim ślubem Jacek Rostworowski objął zwolniony przez 
Zaleskiego urząd podczaszego województwa podlaskiego. Stało się to for-
malnie z datą 25 III 1739. Urząd ten piastował do 9 X 1775, kiedy to przeka-
zał go swemu jedynemu synowi Konstantemu. Żonaty i wyposażony w urzę-
dy Hiacynt musi mieć naturalnie jakieś dobra. Od roku 1740 �wydzierżawiał� 
od ojca najmniej atrakcyjne majątki Rostworowskich w Wierzchucy, leżące 
w ziemi drohickiej. Były to Wierzchuca, Mińczewo, Nur, Krupice i Nowa 
Wieś nad Bugiem. Pozostawił po sobie w tych stronach trwały ślad, budu-
jąc w 1755 drewniany kościół w Kosowie Lackim, dekanatu sterdyńskiego. 
W kościele tym znajdował się relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, czy może 
ten, który jego dziadek, Zygmunt Zbierzchowski, przywiózł z Rzymu jako 
dar Ojca Świętego Innocentego IX? 

W Archiwum Kłoczowskim znajdował się ciekawy dokument, będący 
spisem poddanych w Wierzchucy z podaniem ich zawołań. Spis ten miał do-
piski czynione ręką Jacka, które mówiły o ich pracowitości, sumienności, 
a przy nazwiskach były dopiski: niepoczciwa, jurna, kurewska. W 1937 S.M. 
Rostworowski przedstawił ten wykaz proboszczowi w Drohiczynie, który 
stwierdził, że wówczas na wsiach występowały jeszcze nazwiska wieśnia-
ków odpowiadające uwagom poczynionym w XVIII wieku przez Jacka Ro-
stworowskiego. 

Po 1742, gdy zmarł Jan Wiktoryn, ojciec Jacka, matka Salomea prze-
prowadziła pierwsze działy majątkowe. W 1750 Kłoczów z przyległościami 
w ziemi stężyckiej wypuściła synowi Franciszkowi, ówcześnie cześnikowi 
podlaskiemu. Gdy ten ożenił się i uzyskał dobra w Wielkopolsce, w 1755 
odstąpił Kłoczów swemu bratu Jackowi, a sam miał przejąć Wierzchucę. 
Tak więc od tego czasu Hiacynt Rostworowski stał się właścicielem klucza 
kłoczowskiego, do którego należało kilka folwarków oraz sam Kłoczów, 
spora wieś, ładnie położona nad rzeką Okrzejką. Zachowany portret Jacka 
Rostworowskiego, jaki znajduje się w domu Magdaleny Rostworowskiej we 
Wrocławiu, ukazuje nam człowieka odpowiadającego rysopisom rycerstwa 
polskiego z Trylogii Sienkiewicza. Jacek ma wyraziste rysy, jasne, pogodne, 
choć ostre spojrzenie, wąs nie za długi, na jego lewym ramieniu widnieje 
część zbroi � nagolennik; przedstawiona sylwetka kojarzy się nam z postacią 
zagończyka, który życie pędził na polach siczowych. Hipoteza taka byłaby 
jednak niesłuszna. Hiacynt zapewne w niejakich bojach uczestniczył, bo któż 
w tych burzliwych latach mógłby się od nich uchylić, niemniej zachowane 
niegdyś w Kłoczowie dokumenty wskazywały, że głównie zamierzał pędzić 
życie szlachcica zamożnego i posażnego. W archiwum, które w skarbczyku 
nad zakrystią kościoła w Kłoczowie w 1930 odnalazł S. M. Rostworowski, 
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znajdowało się dwieście pięćdzie-
siąt dziewięć dokumentów od-
noszących się do osoby Jacka 
Rostworowskiego. Archiwum 
to uporządkował i zdeponował 
w kościele kłoczowskim ks. Le-
opold Mróz, dawny proboszcz 
parafii Okrzeja, dziekan stęży-
cki, u kresu życia może rezydent 
w Kłoczowie u Rostworowskich, 
korespondujący jeszcze z Julia-
nem, wnukiem Jacka Hiacynta, 
ostatnim właścicielem Kłoczowa. 
Nieliczne z owych zachowanych 
dokumentów S. M. Rostworow-
ski opublikował w �Roczniku 
Gdańskim� w latach 1933�1934. 
Publikacje te dotyczą roku 1760. 
Jak z nich wynika Hiacynt (tak 
się podpisywał) Rostworowski co 
dwa lata wynajmował berlinki na 
Wiśle, załadowywał na nie zboże, 
wełnę, skóry i transport ten płynął 
Wisłą do Gdańska przez Toruń. 
Prowadził go Antoni Stępkowski, komisarz dóbr kłoczowskich, który po dro-
dze w Toruniu zostawiał skóry łosia do wyprawienia i w drodze powrotnej je 
odbierał. 

W kwietniu Hiacynt spisywał regestr sprawunków gdańskich. Zawierał 
on niezliczoną ilość najrozmaitszego typu artykułów. Na planie pierwszym 
wymieniane były korzenie, a więc pieprzu wysiewanego pół kamienia, i tyleż 
imbiry, rodzynków, migdałów oraz gałek muszkatowych łutów osiem. Dalej 
szły mydła, lazuru funt jeden, papier pod Najświętszą Panną Liber osiem, 
tabaczki w rutkach, syr holenderski, siarka, koperwas, saletra holenderska, 
farfurki saskie do kawy z granatowym malowaniem, prochu harmatniego fun-
tów No 60, bursztynu w kawałkach funtów trzy. Potem szły artykuły ufor-
mowane asortymentowo: konfitury, wina, sukna, materie, jedwabie, żelazo, 
miedź i cyna. Było też zamówienie na barometrum dobre jedno, tylko żeby co 
do pogody nie fałszowało. Dziedzic kłoczowski dawał też regestr sprawun-
ków potocznych, wymieniając: cytryn pięknych, żeby natrafić na dojrzałe, 
sztuk 90, w Toruniu piernik jeden duży. W tymże Toruniu też moje pistolety 
kazać w orzech, prawdziwy, żeby tylko jako najkształtniej osadzić i w srebro 

Jacek-Hyacynt Rostworowski (1714�1778) 
� podczaszy podlaski, właściciel Wierzchucy 

i Kłoczowa na Podlasiu, 
budowniczy kościołów w Kosowie Lackim 

i Kłoczowie
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oprawić, na co daje rubli sześć oraz w dół płynąc zamówić jesiotra, aby ze 
dwa achtyle świeżo umarynowali, aby do góry płynąc był gotowy. Regestr 
zawierał również zalecenia: Obliguję zaś usilnie WPana o targ na zboże jako 
najlepszy, oraz miary pilne dojrzenie, niemniej o mocną ostrożność i baczenie 
na statki w płynieniu przestrzegając w nich szkody. A także, aby w Gdańsku, 
gdzie drogo, możliwie niedługo bawił oraz aby to, co pozostanie ze sprawun-
ków odebrał drobnymi pieniędzmi. 

Zatem instruktaż był znakomity, co świadczy, że Hiacynt Rostworowski 
miał głowę na karku. Wysyłał zboża wielkie ilości: żyta turkowskiego be-
czek miary drohickiej sto czternaście, żyta wierzchuckiego i mińczewskiego 
beczek sto dwadzieścia trzy. A zatem na spływ szło nie tylko zboże kłoczow-
skie, ale i wierzchuckie, co oznaczało, że Jacek praktycznie zarządzał tak-
że dobrami swego brata Franciszka. Poza zbożem szedł groch, jagły, krupy. 
Stępkowski w Gdańsku nabywał wozy i część nabytych towarów kierował do 
Kłoczowa lądem. 

Rezultaty całej tej wyprawy jednakże nie były dochodowe. Stępkowski 
bowiem w 1760 zboże i kasze sprzedał za 5887,03 złp, natomiast ekspensa 
czyli wydatki od tej kwoty były większe. Główne zakupy opiewały na kwotę 
4826 złp. Ale były dalsze ekspensa na zakup szczotki do zamiatania pokoi, 
żelazka do prasowania mosiężnego, łyżeczek pięć do kawy oraz na różne pła-
cone myta i wzywanie cyrulika do chorego flisaka. Dochodziły też wydatki 
Antoniego Zaleskiego, który w tej podróży uczestniczył. Rozliczenie wypra-
wy nie jest łatwe, bowiem zakupy były czynione nie tylko dla podczaszego 
podlaskiego, ale także dla OO. Reformatów oraz dla panów Meysnera i Drą-
żewskiego, widocznie zaprzyjaźnionych z dziedzicem kłoczowskim. Publi-
kacja zawiera też rozliczenia branżowe kupców gdańskich: od Michała Met-
zlla za sprzedane artykuły żywnościowe, od wdowy po Balcerze Elercie za 
sprzedane artykuły metalowe, od Jana Zygmunta Frysza za sukna. Rozliczeń 
tych jest więcej, a nazwiska podpisanych pod nimi kupców rzadko kiedy mają 
słowiańską formę. Całość tych rozrachunków wskazuje, że Hiacynt Rostwo-
rowski prowadził rzeczywiście intensywną gospodarkę folwarczną. Handel 
z Gdańskiem rozpoczął już jego ojciec, ale na znacznie mniejszą skalę. Re-
gestrów takich, jak opisany, w archiwum kłoczowskim było osiem, pierwszy 
z 1748. Niemniej to Hiacynt owemu handlowi z Gdańskiem i Toruniem nadał 
dopiero rzeczywisty rozmach. Był to człowiek przedsiębiorczy, przezorny 
i dokładny. Posiadłości swoje postawił na dobrym poziomie gospodarczym, 
stwarzając kolejny ośrodek kultury rolnej, prowadzony, poczynając od jego 
ojca, przez cztery pokolenia Rostworowskich. Podczas działów dokonanych 
z braćmi Antonim Janem, kasztelanem zakroczymskim i Franciszkiem, staro-
stą żytomierskim, jakie zostały dokonane 7 XI 1766 w Głuchowie pod Koś-
cianem, Hiacyntowi przypadł Kłoczów, Przesmyk, Przybilew, Czernic, Szlin, 
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Kawęczyn, Padarz, Szczepaniec pustka [? To folwark pozbawiony osiadłej 
ludności], dobra wycenione na kwotę 47 000 złp, spory obszar ziemi idący 
od dzisiejszej szosy warszawskiej po Okrzeję. Natomiast dobra wierzchuckie 
zostały scedowane na jego brata Franciszka. 

Hiacyntowi po ojcu pozostała nie tylko inicjatywa prowadzenia handlu 
z Gdańskiem, lecz także dzieło zaczęte a niedokończone � budowy kościo-
ła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Parafia w Kłoczowie 
istniała już od roku 1559, gdy został tu postawiony pierwszy kościół muro-
wany, wzniesiony przez Prokopa Leśniowolskiego, wojewodę podlaskiego. 
Budowa jednakże nowego, pięknego kościoła barokowego realizowana była 
w latach 1737�1761, co oznacza, że w znacznej mierze przypadła na czas 
dziedzictwa Jacka Rostworowskiego. Ponoć jeszcze w 1748, za panowania 
jego brata Franciszka, została zmieniona koncepcja budowy, zrezygnowano 
wówczas z wzniesienia drugiej wieży, natomiast za czasów Hiacynta i pro-
boszcza ks. Antoniego Sebastiana Sojewskiego wybudowano dzwonnicę. 
Opracowanie zawarte w Katalogu zabytków sztuki w Polsce budowę świątyni 
kłoczowskiej przypisuję głównie różnym księżom, kolejnym proboszczom, 
co odzwierciedla obecny stan rzeczy, w którym kościoły budowane za pienią-
dze wiernych stają się zupełną własnością księży administratorów. W czasach 
dawniejszych duchowni na ogół, poza biskupami, nie dysponowali takimi 
środkami pieniężnymi, by wznosić ogromne budowle sakralne. Chwałę na-
leży przypisywać owym rzeczywistym fundatorom, właścicielom ziemskim, 

Barokowa dzwonnica kościoła w Kłoczowie., fot. S. J. Rostworowski
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którzy kierując się głęboką wiarą i wdzięcznością za obfitość łask Bożych 
owe kościoły budowali. Hiacyntowi Rostworowskiemu chwała ta tym więcej 
się należy, skoro za życia swego wspierał on inicjatywę budowy aż dwóch 
kościołów Jak podaje kronika kościelna przy budowie świątyni kłoczowskiej 
wiele uczyniono w latach 1757�1761. Choć trudno rozgraniczyć to co dzia-
ło się siedem lat wstecz, kiedy dziedzicem był Franciszek Rostworowski, 
ale wiadomo, że w ciągu wymienionych lat powstała kaplica św. Barbary, 
ogrodzono budynek murem, pobudowano bramy, wykonano polichromię, 
sprawiono wystrój rzeźbiarski, wiele czasu poświęcając pracom ornamenta-
cyjnym. Kościół w Kłoczowie jest piękną budowlą barkową, główny ołtarz 
jest w stylu rokoka. W otaczającym go murze widnieje brama wjazdowa, ot-
wierająca się na dawną aleję prowadzącą do jakiegoś nieistniejącego już dziś 
traktu. Przechodziła ona pod dworem, który musiał stać nieopodal kościoła, 
bowiem zachował się tu znaczny fragment parku dworskiego. Na jego skraju 
stoi stylowy budynek z kolumienkami, ponoć pochodzący z połowy XVII 
wieku, w którym znajdował się szpital. Budynek ten w 1768 uległ spaleniu 
i po odbudowie spełniał funkcję plebani. Dziś wybudowana jest nowoczesna 
plebania na górce pomiędzy kościołem a parkiem.

Powoli zanikają ślady dawnego siedliska Rostworowskich, a jednak cał-
kowicie wymazać się nie dały. Trzeba przypomnieć, że autorytet osobisty 
Hiacynta Rostworowskiego na Podlasiu był niemały, co poświadcza to, że 
w 1764 został on obrany posłem ziemi drohickiej na Sejm Elekcyjny, któ-
ry uczynił królem polskim Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wybór ów 

Brama wyjazdowa z murów kościelnych, wychodząca na aleję dworską

Rostworowski-Monografia tom2.ind920   920Rostworowski-Monografia tom2.ind920   920 2013-03-20   15:07:352013-03-20   15:07:35



~ 921~

świadczy o tym, że Jacek wciąż sprawował kuratelę nad dobrami w Wierz-
chucy, których posiadanie przez jego brata Franciszka w latach późniejszych 
nie jest wzmiankowane. Niewykluczone, że Franciszek odsprzedał ten klucz 
swemu młodszemu bratu. Jacek Hiacynt Rostworowski zmarł w 1778 w Kos-
sowie Lackim, lecz pochowany został w Kłoczowie. Przez swoje potomstwo 
stał się on założycielem odrębnej linii Rostworowskich, tzw. linii kłoczow-
skiej, która w po II wojnie światowej całkowicie wymarła. Rostworowscy 
z linii kłoczowskiej żyjący na Podlasiu tworzyli jakby własny klan, nie utrzy-
mując zbyt żywych stosunków z resztą rodziny. Charakterystyczne jest to, że 
Jan Nepomucen Rostworowski, opracowując dla potrzeb Heroldii Królestwa 
Polskiego w roku 1836 Wywód genealogiczny Domu z Rostworowa Nałęcz 
Rostworowskich, całkowicie pominął Jacka Hiacynta oraz jego potomstwo. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Księga urodzeń parafii Worów z lat 1717�1743, poz. 190; Volumina le-
gum VIII, s. 126� 128; S. M. Rostworowski, �Szkic historyczno-genealogiczny Rodu z Ro-
stworowa hr. Rostworowskich, Gdynia 1933, mps, s. 57�58,; Kronika kościelna w parafii 
Kłoczew; Teki Dworzaczka, Regestry grodzkie i ziemskie 16218, 17138; Materiały Genealo-
giczne W. Wielądka, AGAD, III/82, 34; Korespondencja Andrzeja, Jana, Wiesława, Włady-
sława Leszczyńskich, BKór. 292�294; Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego z 1760, 
BN III 3260; Listy S.M. Rostworowskiego do Wojciecha Rostworowskiego z 13.10.1932 
(opis zawartości Archiwum Kłoczowskiego) i do Sławomira Leitgebera, pisany w Reims 19 
I 1965.
PUBLIKACJE: S. M. Rostworowski, Co szlachcic polski w XVIII wieku kupował w Gdańsku, 
�Rocznik Gdański� 1933, t. 7; tenże, Rachunki kupców gdańskich z lat 1732��1768, �Rocz-
nik Gdański� 1934, t. 8; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X, Województwo warszawskie, 
pod red. I. Galickiej i H. Sygietyńskiej, z. 21, Powiat rycki, Warszawa 1967, s. 11�15; E. 
Szklarska, Rostworowski Jan Wiktoryn, uzupełnienie - Syn Jacek, PSB; Urzędnicy podlascy 
XIV-XVIII wieku. Spisy, opr. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwano-
wicz, Kórnik 1994, s. 134, 144; ks. Cz. Kasprzyk, Rodzina Podkańskich, Rodzina Rostwo-
rowskich, �Gazeta Bliżyńska� 1995, styczeń-luty, nr 13, s. 3-4 (druk powielany).

TERESA z KUSZLÓW ROSTWOROWSKA h. Drogosław, córka Konstantego, 
stolnika podlaskiego i Franciszki Ciecierskiej h. Rawicz, ziemianka, żona 
Jacka Hiacynta

Rodzina Kuszlów od XVI wieku ściśle związana z ziemią drohicką, tu 
piastowała różne urzędy. Ojciec Teresy, Konstanty, syn Stefana i Joanny 
z Chądzyńskich, jeszcze jako cześnik podlaski, którym był od 1711, wojując 
pod wodzą króla Jana Sobieskiego, dostał się do niewoli tureckiej. Udało mu 
się jednak z niej powrócić i w dość późnym wieku, w 1702, poślubić Fran-
ciszkę Ciecierską, córkę Tomasza, stolnika drohickiego i Barbary z Opaliń-
skich. Sam Konstanty urząd stolnika osiągnął w 1738, ale piastował go tylko 
dwa lata. Stolnikiem został po Franciszku Hieronimie Rostworowskim, stryju 
Jacka, właścicielu dóbr Wierzchuca. Oznacza to, że bliskie stosunki między 
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Kuszlami i Rostworowskimi były 
już nawiązane w poprzednim po-
koleniu, a nie dopiero wskutek 
ożenku Jacka. Niemniej można 
tu wspomnieć, że Jacek Hiacynt, 
żeniąc się z Teresą Kuszel, przy-
wracał ze względu na jej babkę 
dawne, XVII-wieczne związki 
Rostworowskich z Opalińskimi, 
które dla rodu wywodzącego się 
z Rostworowa miały niegdyś do-
niosłe znaczenie.

Sama Teresa miała dwóch bra-
ci. Jednakże starszy Stefan, który 
się udał z jakąś misją do Paryża, 
tam zmarł. Natomiast młodszy 
Michał w 1739 przejął po ojcu 
urząd stolnika podlaskiego i oże-
nił się z Teresą Opalińską, córką 
Jana, kasztelana gostyńskiego. 
Miała też siostrę Anielę zamężną 
za Adamem Brzozowskim, chorą-
żym bielskim. Teresa, mająca tytuł 

stolnikówny podlaskiej, była kobietą o pięknej, urzekającej sylwetce. Nic 
też dziwnego, że wówczas, gdy umarł jej pierwszy mąż Antoni Franciszek 
Zaleski, podczaszy podlaski, od razu o jej rękę zaczął się ubiegać Hiacynt 
Rostworowski. Z pierwszym mężem miała troje dzieci: Antoniego, o którym 
wiemy, że w 1760 uczestniczył na koszt swego ojczyma w podróży handlowej 
do Gdańska, oraz dwie córki, Franciszkę i Teresę Annę. Cała ta trójka dzieci 
zamieszkiwała w Kłoczowie. Panny zostały dobrze wydane za mąż. Starsza 
Franciszka wyszła za Jacka Sienickiego, a młodsza Teresa Anna w 1762 po-
ślubiła Marcina (?) Łopuskiego h. Ślepowron. Ślub Teresy z Kuszlów z Ja-
ckiem Rostworowskim stabilizował obecność Rostworowskich na Podlasiu, 
a co ważniejsze, inicjował powstanie nowej linii tej rodziny. Z małżeństwa 
tego przyszło na świat troje dzieci. Teresa przeżyła swego drugiego męża. 
Zmarła w 1780. Jej portret znajduje się w domu Magdaleny Rostworowskiej 
we Wrocławiu.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: AGAD, III/82, nr 34 Materiały genealogiczne W. Wielądka.

Teresa z Kuszlów, stolnikówna podlaska, 
I v. Antoniowa Zaleska, 

II v. Hyacyntowa Rostworowska (+1780)
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POKOLENIE XII
Dzieci JACKA HIACYNATA i TERESY z Kuleszów

SALOMEA, ur. 1742, zapewne w Leśniowoli, najstarsza córka Jacka Hia-
cynta i Teresy z Kuszlów, ziemianka

Otrzymała w posagu 80 000 zł i poślubiła Łukasza Bentkowskiego h. To-
pór, ur. 1732, starostę stężyckiego, dziedzica wsi Ułęż w pow. żelechowskim, 
w województwie podlaskim i nabytych dopiero w 1773 Modliborzyc w wo-
jewództwie lubelskim, syna Adama, kasztelana czechowskiego (1759) i Ro-
zalii z Chomentowskich. Łukasz miał siostrę Rozalię, poślubioną Adamowi 
Grabowskiemu. Bentkowscy wywodzili się z Bentkowa pod Ojcowem, lecz 
już od XVI wieku osiedli w Ułężu. Była to miejscowość pięknie położona na 
wysokim wzgórzu, w dole rozciągają się akweny kilku stawów, w których 
prowadzona była od dawna hodowla ryb. Dobra Ułęż obejmowały Ułęż, Ułęż 
Dolny, Ułęż Górny, do którego wchodziły wsie Żabianka, Trzcianka, Grabow-
ce Górne i Kanie. Tak więc pretendent do ręki Salomei był szlachcicem za-
możnym. Był sąsiadem Kłoczowa, należał do wspólnego kręgu towarzysko-
obywatelskiego ziemi stężyckiej. Może dlatego ojciec Salomei, podczaszy 
podlaski, swej pierworodnej córce przekazał posag niemal o połowę mniejszy 
od tego, jaki dał młodszej Ludwice, wychodzącej za mąż za bardzo posażne-
go Antoniego Potkańskiego. Prawdopodobnie zamążpójście Ludwiki oceniał 
jako pewien awans prestiżowy swej rodziny, warty wyższego posagu. 

Mąż Salomei, Łukasz Bentkowski, był mianowany w 1765 podczaszym, 
w 1777 stolnikiem, w 1782 chorążym i w 1786 starostą stężyckim. Piął się 
zatem z uporem, ale konsekwentnie, po drabince urzędów ziemi stężyckiej, 
w której od dawna jego rodowi poprzednicy otrzymywali stanowiska odpo-
wiadające godności tej rodziny. Był kawalerem Orderu św. Stanisława, usta-
nowionego przez króla Stanisława Augusta w 1765. Było to odznaczenie 
rzeczywiście wyróżniające, gdyż istniało założenie, że będzie tylko stu jego 
kawalerów, wyjąwszy osobę króla, a także odznaczonych Orderem Orła Bia-
łego cudzoziemców. Kandydat do tego orderu winien był udowodnić swe po-
chodzenie szlacheckie czterema herbami, zarówno ze strony ojca jak i matki. 
Otrzymawszy już order był zobowiązany wpłacać corocznie cztery dukaty na 
szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie i jeden dukat do rąk jałmużnika Orderu 
św. Stanisława na msze żałobne za dusze zmarłych kawalerów tego orderu. 
Łukasz Bentkowski z urzędu starosty stężyckiego złożył rezygnację 1 VIII 
1787, co widocznie było spowodowane utratą zdrowia. Był kolatorem koś-
cioła parafialnego w Żabiance graniczącej z Ułężem, który dopiero za jego 
życia został wzniesiony. Jest to po dziś dzień zachowany kościół modrzewio-
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wy. Bentkowski 23 X 1771 był obecny jako podczaszy stężycki przy akcie 
ustanowienia przez konsystorz kielecki ks. Franciszka Gronowskiego pleba-
nem żabiańskim. W kościele żabiańskim znajduje się, umieszczona obecnie 
za ołtarzem, tablica epitafijna starosty stężyckiego, który zmarł 22 Ii 1801 
i Prosi o westchnienie. Salomea z Rostworowskich niewątpliwie była współ-
fundatorką kościoła w Żabiance. Żyła krótko i swoim zgonem wyprzedziła 
męża, gdyż już w 1783 rozstała się z tym światem.

Bentkowscy mieli syna Jacka (Jacentego), ur. 1763, o którym wspomina 
w swym testamencie Helena Chrapowicka, przyznając mu 5000 złp spadku. 
Jacek Bentkowski, kawaler Orderu Orła Białego, za młodu był wojskowym. 
W 1775 w regimencie pieszym Ordynacji Ostrogskiej otrzymał stopień cho-
rążego, a 19 II 1792 porucznika. Ożenił się z Eleonorą z Łubów, h. Lubicz, 
starościanką stawiszyńską, córką Stanisława Łuby, generała Wojsk Polskich, 
szambelana Augusta III, i Magdaleny z Brzechów, zmarłą w 1783. Był mar-
szałkiem i posłem powiatu żelechowskiego oraz sekretarzem, potem szambe-
lanem króla Stanisława Augusta. Pełnił funkcję komisarza cywilno-wojsko-
wego. Po drugim rozbiorze i upadku Korony Polskiej mieszkał stale w Ułężu, 
gdzie według projektu Jakuba Kubickiego wybudował klasycystyczny pałac, 
z czterokolumnowym portykiem, podtrzymywanym belkowaniem z dory-
ckim fryzem. Ten ładny pałac, remontowany w latach 1961�1962, dotrwał do 
naszych czasów. Obecnie znajduje się w nim urząd gminny.

Jacek Bentkowski w późniejszych latach swego życia był sędzią pokoju 
powiatu żelechowskiego. Utrzymywał żywe kontakty z Adamem i Felicjan-
ną Cieciszowskimi z Woli Okrzejskiej. Felicjanna z Rostworowskich była 
jego stryjeczną siostrą. Jej mąż pomagał mu w zarządzaniu jego dobrami. 14 
VII 1814 odsprzedał on Adamowi Cieciszowskiemu Ułęże Górne z Żabian-
ką, Trzcianką, Grabowcami Górnymi i Kanią. Taki był zapis hipoteczny, nie 
wymieniający samego Ułęża i Ułęża Dolnego. Być może Jacenty Bentkowski 
część swoich dóbr zachował.W każdym razie wiadomo, że umowa o odsprze-
daży zawierała zapis, że Cieciszowscy gwarantują dożywocie małżeństwu 
Bentkowskich, które było bezdzietne. Adam Cieciszowski wyprzedził byłego 
właściciela swą śmiercią, która wypadła w 1827, natomiast Jacenty zmarł 16 
XI 1839 w Ułężu i zastał pochowany na cmentarzu w Żabiance. Tak więc 
wdowa po Adamie Felicjanna z Rostworowskich zarówno musiała podtrzy-
mywać materialnie zadłużony majątek w Ułężu, jak i utrzymywać swego 
kuzyna Jacentego, któremu do dnia zgonu przysługiwało prawo zarządu ma-
jątkiem. Po jego śmierci dobra ułęskie w całości przeszły w ręce Felicjanny 
Cieciszowskiej, bratanicy matki Jacentego Salomei z Rostworowskich Bent-
kowskiej. Wówczas zarządcą Ułęża stał się jej jedyny syn Adam Cieciszow-
ski. On wydzierżawił Józefowi i Stefanii Sienkiewiczom, a więc swej sio-
strze i szwagrowi folwark Ułąża Grabowce Górne. Mieszkali oni w tej wsi 
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w latach 1846�1855, wkrótce po przejściu na świat ich syna Henryka. Tak 
więc wielki pisarz, późniejszy autor Trylogii, dziewięć lat swego dzieciństwa 
spędził w folwarku dawnych dóbr Bentkowskich.

W 1855, rok po śmierci Felicjanny Cieciszowskiej, całość dóbr Ułęża 
przeszła w ręce najstarszej jej córki Aleksandry za cenę spłaty dwóch młod-
szych sióstr Haliny i Konstancji. Aleksandra była żoną Aleksego Dmochow-
skiego z Burca. Tak więc Ułęż stał się własnością Dmochowskich. Z kolei 
przeszedł w ręce Karola Majsnera, a przed I wojną światową jego właścicie-
lem stał się Stanisław Janicki, późniejszy minister rolnictwa w rządach RP.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum Parafii Żabianka; S. M. Rostworowski, �Szkic historyczno-
genealogiczny...�, op.cit. s. 60;
PUBLIKACJE: Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach 
szlachectwa, Warszawa 1951, s. 6; A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1912, t. I, s. 164�
165; P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, opr. I. Lelewel-Friemanowa, Wroc-
ław�Warszawa�Kraków 1966, s. 86; Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII 
wieku. Spisy, opr. K. Chłapowski i A. Falinowska-Gradowska, Kórnik 1993, s. 132,138, 144, 
145; B. Wachowicz, Marie jego życia, Warszawa 1994, s. 30, 32, 38, 43; M. Machynia i Cz. 
Srzednicki, Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777�1794. Spisy, Kraków 1998, 
s. 367; W. Baranowski, T. S. Jaroszewski, Od dworu do dworu, �Ułęż� z 25.08 1996; Z. Lip-
ski, �Nasz Miesięcznik� (pismo lokalne) {brakuje tytułu tekstu � tam mogło nie być tytułu, 
bo tam wszystko było o Ułężu]; A. T. Tyszka, Nekrologi �Kuriera Warszawskiego�, t. I. 
1821�1845, Warszawa 2001, nr 3203.
INNE: Tablica epitafijna w kościele w Żabiance.

LUDWIKA, ur. 1744 w Leśniowoli, druga córka Jacka Hiacynta i Teresy 
z Kuszlów, ziemianka

Miejsce jej urodzenia wskazuje na to, że jej rodzice nie mieszka-
li w Wierzchucy, lecz póki nie przenieśli się do Kłoczowa, to pozostawa-
li nadal w rodowej siedzibie Rostworowskich w Leśniowoli. Ks. Czesław 
Kasprzyk, współcześnie żyjący proboszcz parafii Bliżyn, który opracował 
dzieje życia Ludwiki, zapewne słusznie sugeruje, że w jej domu rodzinnym 
musiała być bardzo żywa tradycja wspomnień wyprawy wiedeńskiej, w któ-
rej uczestniczyli pradziadkowie, zapewne Andrzej Rostworowski i Zygmunt 
Zbierzchowski. Próbuje on nawet odtworzyć wystrój domu leśniowolskiego, 
w którym spędzała swą młodość Ludwika, pisząc: Na ścianach dworu błysz-
czały pancerze, druciane koszulki ze złotymi guzami, półpancerze, ryngrafy, 
hełmy polskie i tureckie � symbole rycerskiej rodziny Rostworowskich. Obok 
� kopie polskie, szable, kindżały, jakieś kawałki oręża i zbroi. Czy opis ten 
jest adekwatny do owych dawnych czasów i czy rzeczywiście oddaje wystrój 
wnętrza dworu leśniowolskiego, tego nie wiemy. Stworzyła go fantazja au-
tora, ale być może trafnie. Proboszcz bliżyński pisze też: Ludwika wyrosła 
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na śliczną pannę. Jej wielkie i śmiałe oczy płonęły dumą i mocą. Biła od niej 
spokojna odwaga. Była to dziewczyna pewna siebie i śmiało idąca drogą ży-
cia. Była z tych panów, co panami być umieli. 

Znów nie wiemy, czy ten obraz Ludwiki Rostworowskiej oddaje jej oso-
bowość. Nie zachowały się bowiem poświęcone jej przekazy współczesnych. 
Jedno wiemy na podstawie informacji zaczerpniętej z Archiwum Kłoczow-
skiego, że jej posag wynosił 150.000 złp, a zatem był wielki, jak na ówczesne 
czasy i prezentował ją jako pannę prawdziwie posażną. Jej rękę za zgodą rodzi-
ców otrzymał Antoni Potkański h. Brochwicz II, podkomorzy sandomierski. 
Był on synem Jana z Potkanny Potkańskiego, łowczego sandomierskiego, od 
1712 pułkownika husarskiego i Krystyny na Goździe Goździckiej h. Doliwa, 
starościanki stężyckiej. Krystyna była wdową po Michale Wielhorskim. 

Janostwo Potkańscy, rodzice Antoniego, mieli cztery córki i sześciu synów. 
Duchowość ich domu musiała być na wskroś religijna, być może przepojona 
pamięcią o Kolumbie Potkańskiej, która u schyłku XVII wieku, za wzorem 
swej matki Zofii z Cieciszowskich, wstąpiła do dominikanek. Kolumba ponoć 
łączyła harmonijnie ideał kontemplacyjnego życia zakonnego z nieustanną co-
dzienną pracą i ofiarnością dla dobra bliźnich. Umarła w opinii świętości. Za-
tem pogłębiona świadomość religijna była głęboko zakorzeniona w domu łow-
czego sandomierskiego. Z sześciu synów pana Jana aż trzech związało się ze 
stanem duchownym. Do największych godności doszedł starszy brat Antonie-
go, Franciszek Potkański (1710�1789). Wstąpił do jezuitów, ale zwolniony ze 
ślubów zakonnych, w 1753 jako biskup patareński otrzymał stanowisko sufra-
gana krakowskiego. Po wywiezieniu przez Rosjan do Kaługi biskupa krakow-
skiego Kajetana Sołtyka, bp sufragan Potkański otrzymał, potwierdzoną breve 
papieskim z 1767, pełnię władzy w diecezji krakowskiej. Bratem bliźniaczym 
biskupa był o. Jan Potkański (1710�1769). Cieszył się poparciem bp. Andrzeja 
Załuskiego i został jego spowiednikiem, sekretarzem i bibliotekarzem. W 1760 
o. Jana Potkańskiego obrano prowincjałem pijarów w Polsce. Również ich 
trzeci brat Stanisław był scholastykiem kapituły płockiej, opatem w Sulejowie, 
później kanonikiem krakowskim. Zmarł ok.1793. Pozostali dwaj bracia to Kac-
per, który zginął za młodu w pojedynku, i Józef, dziedzic Chlewisk, kasztelan 
radomski. Córki znane są dwie: Barbara, która poślubiła N. Michałowskiego, 
starostę osieckiego i Marianna, o której prawie nic nie wiadomo. 

Wysokie koneksje kościelne sprawiły, że związek małżeński Antoniego 
Potkańskiego z Ludwiką Rostworowską błogosławił bp Franciszek Potkański, 
przy obecności bp. Andrzeja Załuskiego i o. Stanisława Potkańskiego, opata 
z Sulejowa. Obrzęd ślubny w 1765 sprawowany był w kościele parafialnym 
w Worowie, wesele zaś odbywało się w domu rodzinnym Ludwiki w Leśnio-
woli. Pan młody, ur. około 1724, należał właściwie do pokolenia ojca Ludwiki, 
będąc od niego zaledwie o dziesięć lat młodszy. Ale rzekomo był mężczyzną 
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z niesiwym jeszcze wiechciem wąsów. W roku ślubu miał już za sobą bogatą 
karierę, zarówno polityczną jak i wojskową. W 1733 był elektorem króla Sta-
nisława Leszczyńskiego, w obronie którego miał występować przeciwko na-
rzuconemu panowaniu Sasa Augusta II. Nie obca mu była wojaczka. W 1755 
został chorążym stężyckim, a w rok później widzimy go w stopniu poruczni-
ka pancernego chorągwi kasztelana przemyskiego Antoniego Morskiego. Był 
komisarzem żup solnych. Piastował urzędy starosty brzezińskiego, cieszkow-
skiego i osmolińskiego. W 1760 posłował z województwa sandomierskiego 
na sejm zerwany jeszcze przed obiorem marszałka. W 1762 otrzymał urząd 
podkomorzego sandomierskiego. W 1764 podpisał elekcję króla Stanisława 
Poniatowskiego. Odtąd zajmował stanowisko regalistyczne. Nie brał udziału 
w konfederacji radomskiej, ani też barskiej. Natomiast potwierdzeniem jego 
dobrych stosunków z królem było przyznanie mu z datą 15 V 1774 Orderu 
św. Stanisława. Inną drogą poszedł jego brat bp Franciszek Potkański, który 
właśnie przystąpił do konfederacji radomskiej, a na wieść o zawiązaniu się 
konfederacji barskiej wydał list pasterski, wzywający do walki w obronie 
zagrożonej ojczyzny. Gdy Rosjanie podchodzili pod Kraków, opuścił miasto, 
udając się na Śląsk Cieszyński. Prawo powrotu do Karkowa wyjednał mu do-
piero brat Antoni, zyskując dla biskupa poparcie królewskie, a potem zgodę 
ambasadora rosyjskiego Repnina na otrzymanie paszportu.

Gdy się te wszystkie sprawy rozgrywały, Ludwika wiodła życie młodej 
matki w Potworowie, w pow. radomskim, w głównej rezydencji Potkańskich. 
Jej mąż miał jeszcze inne dobra w Radomskiem: Brzezinki, Bąkową, bli-
żej Opoczna położone, oraz majątki Grabowa, Mokrosęk, Ciepła, Świnio-
wa i Ogrodzieniec, leżące nieopodal Potworowa, i folwarki w województwie 
mazowieckim: Gościeniec, Słonawa, fundum było w Potworowie. Tu w 1766 
urodziła się pierworodna córka Katarzyna, która po roku zmarła. 15 VIII 
1768 urodził się Roch Franciszek Jacek Hiacynt, przyszły dziedzic Bliżyna. 
W rok później Franciszek, późniejszy porucznik kawalerii narodowej z 1791, 
dziedzic Potworowa i Grabowej. Przychodziły na świat też córki: Marianna 
Małgorzata, wydana za Pawła Biernackiego h. Sas, kasztelana sieradzkiego, 
Aniela, zamężna za Justynem Sztambergiem, generałem austriackim. W 1777 
urodził się w Potworowie Wincenty, późniejszy pułkownik wojsk napoleoń-
skich, żonaty z Marianną Ośmiałowską, zmarły w 1812.

Ludwika zatem dochowała się sześciorga dzieci. Sprawami publiczny-
mi w tym czasie zajmować się nie mogła. Czynił to jej mąż, który miał być 
człowiekiem spokojnym, cichym i zrównoważonym, odznaczającym się 
tym, że był dobrym gospodarzem. Jednocześnie jednak w życiu politycznym 
był czynny, choć sławy mu to nie przyniosło. W 1773 brał udział w sejmie 
grodzieńskim, który uznał I rozbiór Polski. Poseł Antoni Potkański podpisał 
akt rozbiorowy. Z ramienia tego sejmu został deputatem na Trybunał Koron-
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ny. W latach 1773�1775 uczestniczył w siedmiu komisjach powołanych do 
rozsądzania spraw majątkowych. Jako poseł sandomierski na sejm z roku 
1778 został powołany do skontrolowania prac Komisji Edukacji Narodowej 
i po dokonanej lustracji, przedstawił sejmowi wniosek o �zakwitowanie� jej 
czynności. W 1780 Potkański wchodził w skład sądu zadwornego Referen-
darii Koronnej. Przy okazji tych wszystkich publicznych trudów nie stronił 
od udziału w wystawnych biesiadach, balach i rozrywkach adekwatnych do 
schyłku czasów saskich i początkowego okresu panowania Stanisława Au-
gusta. Wątpliwą jest rzeczą, aby Ludwika uczestniczyła w życiu męża, skoro 
nieustannie prawie była kobietą brzemienną. 

Gdy w 1778 zmarł ojciec Ludwiki, nastąpił podział dóbr spadkowych 
i została dokonana spłata jej posagu przez brata Konstantego, właściciela 
Kłoczowa. 26 I 1781 Potkańscy za pieniądze z wiana Ludwiki zakupili od 
Andrzeja Tarły, starosty prześniewskiego, nowy majątek Bliżyn, w pow. ko-
neckim. Był to spory majątek, liczący 6396 mórg, zamieszkały przez stosun-
kowo liczną populację � 443 osoby. Posiadłości Potkańskich uległy jeszcze 
znaczniejszemu poszerzeniu. Antoniemu od brata Stanisława został też przy-
pisany pałac w Warszawie, leżący przy ul. Długiej. Tymczasem niespodzie-
wanie w 1782 dziedzic tej fortuny zmarł. Stało się to w Potworowie, gdzie też 
Antoni Potkański został pochowany. Jednakże przed śmiercią podkomorzego 
do księgi hipotecznej dóbr Potworowa został wprowadzony zapis mówiący, 
iż właściciel Potworowa i Bliżyna cały majątek nieruchomy i ruchomy pod 

Tablica Ludwiki Potkańskiej z kościoła w Prażmowie pod Warszawą 
fundacji Tomasza Beranka, wspominająca dobroczynność zmarłej
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dożywotnie użytkowanie małżonce zapisuje. Zapis ten wyszczególniał: Sta-
da bydła wszelkiego rodzaju, karet, powozów, sprzętów gospodarskich, wozy 
i futra. Ludwika zatem została właścicielką i zarządczynią wielkiego mająt-
ku. Nadal mieszkała w Potworowie, ale do Bliżyna, w którym również był 
dwór, często przyjeżdżała. 

Zachowany zapis z lat Sejmu Czteroletniego podawał, że w Bliżynie, 
stanowiącym własność podkomorzyny sandomierskiej Ludwiki Potkańskiej, 
znajdował się pałac murowany i oficyny z dwudziestoma siedmioma osoba-
mi obsługi, cegielnia, piec wapienny, wielki piec i olejarnia. Z karczmą zwią-
zanych było czternastu Żydów. Był to majątek poważnie uprzemysłowiony, 
w którym w piecu hutniczym z miejscowej rudy wytapiano żelazo. Bowiem 
w dobrach bliżyńskich były kopalnie rudy żelaznej. W Bliżynie była osada 
górniczo-hutnicza i Potkańska umiała sobie pozyskać osiadłą tam ludność. 
Odznaczała się dobrocią, płynącą z serca otwartego na ludzkie bolączki i cier-
pienia. Na poświęconej jej tablicy epitafijnej, znajdującej się w kościele praż-
mowskim, wyryte są słowa: Pani rzadkich umysłu i serca przymiotów, czuła 
opiekunka nieszczęśliwych, dobroczynna dla włościan, dobra Polka i oby-
watelka, najlepsza matka dla dzieci, żyła lat 73. Słowa te wypisał Tomasz 
Beranek, właściciel wsi Niedźwiedzi i Kierza, któremu Ludwika powierzyła 
zarząd Bliżyna. Majętność tę prowadził ręką twardą i zdecydowaną. Jego po-
moc okazała się szczególnie cenna, gdy po trzecim rozbiorze Rzeczypospo-
litej, majątki Potkańskiej znalazły się w cyrkule radomskim zaboru austria-
ckiego. Rząd zaborczy wprowadzał wiele nieznanych poprzednio zarządzeń 
administracyjnych. Domagał się wyraźnego rozgraniczeni dóbr sąsiedzkich 
oraz przeprowadzenia inwentaryzacji lasów. Na rozgraniczeniach tych można 
było utracić znaczne obszary posiadłości. Ale Potkańska postępowała zdecy-
dowanie, przedstawiła komisji rządowej dokumenty graniczne z 1418, 1514 
i 1668, wyraźnie wskazujące, co należy do dominium bliżyńskiego a co do 
sąsiedniej ekonomii Samsonów. Niemniej spory o ziemie, kawałki lasu i łąki 
toczyły się jeszcze do 1806. 

W 1805 w Kielcach została erygowana nowa diecezja. Potkańska, wy-
stępująca stale z tytułem hrabiny, zapewne noszonym po rodzinie Rostwo-
rowskich, gdyż Potkańscy tytułu nie otrzymali, 28 III 1807 zwróciła się do 
biskupa Wojciecha Górskiego w Kielcach z wnioskiem o opinię na temat 
projektu erygowania w Bliżynie nowej parafii. Biskup wyznaczył ks. Stani-
sława Strapałłę, proboszcza i dziekana z Szydłowca, do opracowania opinii 
o przedłożonym wniosku. Ksiądz ten stwierdził, że parafia Bliżyn mogłaby 
się składać ze wsi: Bliżyn, Wojtynów, Gostków, Wołów, Brzeźce, Ubyszów, 
Górki, Drożdżów z dominium bliżyńskiego, nadto Zbrojów i Sorbin z do-
minium samsonowskiego. Razem miałaby tysiąc stu parafian. Wszystkie te 
wymienione wsie leżały o ponad półtora mili od Odrowąża, gdzie znajdował 
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się dotychczasowy kościół parafialny. Ks. Strapałła pisał: Fundusz na koś-
ciół oznaczony przez Ludwikę z Rostworowskich Potkańską, dziedziczkę Dóbr 
Bliżyn, złożony jest na piśmie w Konsystorzu. Obejmuje 20 tysięcy złotych 
polskich. Dla utrzymania plebana: 2 morgi gruntów, wolny wyrąb do lasów 
bliżyńskich. Biskup kielecki w 1810 zezwolił na erygowanie parafii w Bliży-
nie. Potkańska wybudowała mieszkanie dla proboszcza i przekazała mu grun-
ty. Na kilka dni przed swą śmiercią 29 VIII 1817 sporządziła przed pisarzem 
aktowym województwa sandomierskiego testament, w którym zaznaczała, 
że jest na siłach ciała osłabiona lecz zmysłów zupełnie przytomnych. I chce 
przed laty już powziętą decyzję co do erygowania parafii i budowy muro-
wanego kościoła w Bliżynie zrealizować. 12 VII 1817 uzyskała zezwolenie 
z Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do rąk 
biskupa kieleckiego doręczone. W związku z tym wykreśliła plan zobowią-
zań i czynności, jakie winny doprowadzić do wzniesienia w Bliżynie kościoła 
parafialnego, budowy rezydencji dla plebana, tudzież organisty oraz budowy 
szpitala, założenia cmentarza, zaopatrzenia kościoła w naczynia i garderobę 
potrzebną do służby Bożej. W dalszych punktach swojego wywodu Potkań-
ska mówiła o zapewnieniu środków na utrzymanie plebana i zarazem podej-
mowała zobowiązanie w imieniu własnym i sukcesorów, iż plebanowi z pro-
wentów bliżyńskich rocznie wypłacać będzie 1800 w monecie srebrnej. Dla 
księdza przeznaczała również trzydzieści morgów ziemi, łąkę, wolny wyrąb 
drzewa w lasach bliżyńskich oraz gwarantowała reperacje Kościoła i bu-
dynków plebańskich według przepisów rządowych. W punkcie dziewiątym 
swego rozporządzenia-testamentu pisała: Fundusz wyżej oznaczony, gdyby 
rząd krajowy w jakimkolwiek sposobie acz najpóźniej chciał zmienić, wów-
czas do sukcesorów tych mianowicie z linii dziedzica Bliżyna idących, lub 
w niedostatku tych do innych zwrócony być winien. Paragraf ten, liczący na 
zachowanie ustroju przestrzegającego prawo, miał ochraniać jej dzieło przed 
woluntaryzmem politycznym rządów świeckich, które, jako zaborcze, mogły 
być Kościołowi nieprzychylne. Wreszcie w punkcie dziesiątym nakładała na 
plebana bliżyńskiego zobowiązanie, aby co tydzień w piątek w jej intencji 
jedną mszę św. odprawiał. 

Najważniejszy dla spraw kościelnych był jednak punkt pierwszy kon-
kretnych postanowień testamentowych, który Ludwika tak oto sformułowa-
ła: Najprzód w dobrach Bliżyn w powiecie szydłowieckim stojących kościół 
parafialny, tudzież rezydencję dla plebana, dla jego służących z wszelkimi 
potrzebnymi zabudowaniami, tudzież organowię, szpital, cmentarz koło koś-
cioła i osobny w polu dla chowania zmarłych wymurować i wystawić. Kościół 
we wszystkie naczynia do służby Bożej potrzebne jako też [w] aparaty i całą 
garderobę kościoła dostatecznie zaopatrzyć. Dla obrazu hojności szlache-
ckiej okazywanej Kościołowi dokument ten jest ważny, a rzec można nawet 

Rostworowski-Monografia tom2.ind930   930Rostworowski-Monografia tom2.ind930   930 2013-03-20   15:07:362013-03-20   15:07:36



~ 931~

wzorcowy. Ileż to razy w kronikach kościelnych pisze się, że kościół wy-
budował ksiądz proboszcz taki a taki, przy współpracy z architektem takim 
a takim, natomiast o tych, co położyli rzeczywiście kamień węgielny pod 
budowę kościoła wspomnień brak, a w mszach świętych jedynie zbiorowo, 
jako w ogóle o fundatorach się wzmiankuje. Należy też zauważyć jak dalece 
w jej testamencie respektowane są wymogi sanitarne. Przewiduje ona zało-
żenie cmentarza przykościelnego. Gdzie zapewne chowane byłyby w wyjąt-
kowych wypadkach osoby najbardziej z parafią związane. Postanawia jednak 
od razu, że ma być drugi cmentarz, odległy od kościoła, w polu, a zatem 
też oddalony od siedzib ludzkich, który byłby ogólnodostępnym cmentarzem 
dla wszystkich parafian. Sto pięćdziesiąt lat później w Polsce potrzeby cho-
wania zmarłych znacznie gorzej były respektowane. Ludwika wykonawcą 
testamentu czyniła swego syna, Jacka Potkańskiego, nowego właściciela Bli-
żyna, a w części dotyczącej budów szpitala i szkoły Tomasza Beranka, rządcę 
bliżyńskiego. Drewniany modrzewiowy kościołek pod wezwaniem św. Zo-
fii z fundacji Ludwiki Podkańskiej powstał już w 1818, a zatem w rok po 
jej śmierci. W Bliżynie nie została jednak erygowana parafia. Kościołek ten 
w 1900 został zastąpiony innym murowanym. Tomasz Beranek, widać też już 
stojący nad grobem, testamentem z 30 XII 1824 zapisał na fundusz szpitala 
i szkółki w Bliżynie sumę 8000 zł, którą to otrzymał od nie żyjącej już Lu-
dwiki Podkańskiej. A zatem ona stała się także fundatorką szpitala i szkoły, 
instytucji wówczas związanych z kościołem. 

Tymczasem nastąpiła zmiana w zakresie administracji kościelnej. Bullą 
papieską z 30 VI 1818 została erygowana diecezja sandomierska, do której 
wszedł Bliżyn. Prekonizowany w 1819 [rządy diecezją objął dopiero w mar-
cu 1820 ]biskup Adam Prosper Burzyński o utworzenie parafii w Bliżynie nie 
zabiegał. Powstała ona dopiero w wiele lat po śmierci Ludwiki Potkańskiej. 
Wydaje się, że ideały Ludwiki i jej śp. męża Antoniego odbiegały od siebie. 
Wytworzyło to rozbieżność w rodzinie, tak wyraźnie występującą również 
wśród dzieci jej stryjecznego bratanka Andrzeja Rostworowskiego. Ludwi-
ka w rodzinie reprezentowała nurt patriotyczny, niepodległościowy, który 
w postępowaniu jej męża mniej się odznaczał. Stąd też dzieci Potkańskich 
poszły różnymi drogami. W 1790 dwaj synowie Jacek i Franciszek wstąpili 
do Gwardii Narodowej. Jacek otrzymał stopień rotmistrza, Franciszek po-
rucznika. Już dwa lata później Jacek brał u boku ks. Józefa Poniatowskiego 
udział w zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Zieleńcami. Przystąpienie króla 
do Targowicy położyło kres wojnie polsko-rosyjskiej z 1792. Jacek Potkań-
ski, wstrząśnięty ówczesnymi przyczynami przegranej, stał się nieufny wo-
bec późniejszych inicjatyw wojskowych i w kampaniach napoleońskich już 
nie uczestniczył. Natomiast najmłodszy syn Ludwiki, Wincenty Potkański, 
zaciągnął się do wojsk Księstwa Warszawskiego, był mianowany pułkowni-
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kiem i walczył pod wodzą ks. Józefa Poniatowskiego z Austriakami w 1809. 
Podobnie i Paweł Biernacki, zięć Ludwiki, był mianowany pułkownikiem 
przez ks. Poniatowskiego. Przypadła mu w udziale bezpośrednia walka z Au-
striakami, którymi dowodził jego szwagier, mąż Anieli z Potkańskich, gen. 
Justyn Sztamberg. To on przepędził kawalerię austriacką z Końskich. Ma-
szerując w kierunku na Opatów wkroczył do Bliżyna, gdzie ludność z en-
tuzjazmem witała wojsko polskie. Tak dziwnie losy się układały, że niemal 
brat przeciwko bratu musiał stawać. W kawalerii austriackiej służyło wielu 
Polaków z galicyjskich rodzin szlacheckich i nieraz walczyli oni z pułkami 
szwoleżerów polskich, pozostających pod wodzą Napoleona.

Ową zmienność losów politycznych swojej ojczyzny przeżywać musiała 
Ludwika, od dawna będąc wdową. Cieszyła się na pewno tym, że w wyni-
ku wojny z 1809 Bliżyn został wyzwolony spod administracji austriackiej 
i włączony wraz z nowym departamentem radomskim do Księstwa War-
szawskiego. Ze wzruszeniem żegnała swego najmłodszego syna pułkownika 
Wincentego Potkańskiego, wyruszającego z dumą na wyprawę moskiewską. 
Sercem matczynym musiała objąć wieść o tym, że syn jej zginał w bitwie pod 
Smoleńskiem. Były to już ostatnie lata jej życia. Ludwika z Rostworowskich 
Potkańska zmarła 2 IX 1817 w Potworowie, w cztery dni po spisaniu doku-
mentu fundacyjnego parafii w Bliżynie. Na poświęconej jej wielkiej tablicy 
epitafijnej z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie zamieszczony został na-
pis: Tryumfui Ludowiko, boś jest pewna Nieba, Nam jeszcze Żyć - pracować 
i Umierać trzeba - Przechodniu westchnij Nabożnie za Duszę Jej do Boga. 
-Pod tablicą podpisane było: Sumptu T. Br. Trudno zakładać, aby tym fun-
datorem (sumptu) tablicy był kto inny jak nie rządca dóbr bliżyński Tomasz 
Beranek, który też epitafium o bardzo zbliżonej treści umieścił w kościele 
w Prażmowie, bliższym od parafialnego worowskiego dla Leśniowoli., a tak-
że w dawnym kościele parafialnym Bliżyna w Odrowążu. Tablice z Praż-
mowa i Odrowąża są niemal tej samej treści co znajdująca się w kościele 
Świętego Krzyża, lecz świętokrzyska ma rozbudowany podpis fundatora tak 
oto brzmiący: Herbem Sas Jeden ze służących Nieukojony w smutku tę pa-
miątkę wdzięczności i żalu postawił. I monogram ponownie �TB�. Jest rzeczą 
niewątpliwą, że fundatorem owych trzech tablic jest jeden i ten sam wiel-
biciel Ludwiki Potkańskiej. Wszystko by wskazywało, że jest nim służący 
� rządca Tomasz Beranek, a jednak przy jego nazwisku nie możemy zaleźć 
potwierdzenia, że był on szlachcicem herbu Sas, podczas gdy wiadomo, że 
zięć Ludwiki Paweł Biernacki tego herbu był nosicielem. Mimo to jednak 
należy utrzymać pogląd, że fundatorem owych tablic był Tomasz Beranek. 
Być może miał on liczne tytuły do wdzięczności wobec Ludwiki Potkańskiej, 
dla której mógł być oparciem i zarządcą gospodarczym majątków w czasie 
jej niemal trzydziestoletniego wdowieństwa. A może owe epitafia są symbo-
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Wielka tablica epitafijna w Kościele św. Krzyża w Warszawie 
Ludwiki z Rostworowskich Potkańskiej (1744-1817), 

właścicielki Potworowa w pow. radomskim i Bliżyna w pow. koneckim

lami jakichś ukrytych zdarzeń o podłożu romantycznym, których wątku dziś 
nie potrafimy rozwikłać. Pytać się można dlaczego tablic tych nie fundowali 
synowie Ludwiki. Prawdą jest, że nie cieszyli się oni długim życiem, z wyjąt-
kiem Franciszka, właściciela Potworowa. Ale on od tych miejsc dla Ludwiki 
najdroższych � Leśniowoli, Bliżyna i Warszawy przebywał z oddala i wi-
docznie inicjatywy utrwalenia pamięci rodziców nie podjął. Również starania 
o erygowanie parafii rzymskokatolickiej w Bliżynie kontynuowała dopiero 
córka Jacka i jego żony z Baczyńskich Aniela z Potkańskich Wielogłowska, 
żona Aleksandra żyjącego w latach 1806�1870. Wraz z mariażem Anieli Bli-
żyn przeszedł w ręce Wielogłowskich. Wspominając Ludwikę, mamy prawo 
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sądzić, że wielka dama z Potworowa musiała być kobietą nieprzeciętną. Jeśli 
choć część jej zalet umysłu i serca wymienionych na epitafium rzeczywiście 
oddawało jej osobowość, to i tak na miano postaci wyróżniających się w swo-
jej epoce zasługuje. Mimo wszystko epitafia sławiące osobowość kobiety, 
górującą tak wyraźnie nad mężczyzną -�jej małżonkiem, nawet po dziś dzień 
są rzadkością.

Bibliografia: Wyciąg z testamentu Ludwiki z Rostworowskich Potkańskiej erygu-
jącej w Bliżynie kościół parafialny, [w:] Wybór materiałów do dziejów Bliżyna, pod 
red. S. Barańskiego, wyd. Urzędu Gminy i Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna, Bliżyn 
1985, s. 17�19 (druk powielany);

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: AGAD, III 82, 37 Materiały genealogiczne W. Wielądka, �Genealogia 
Jaśnie Wielmożnych Potkańskich z linii ojca i Jana Wiktoryna z Rostworowa Rostworow-
skich z linii matki z dokumentów dokumentowana�; S. M. Rostworowski, �Szkic historycz-
no-genealogiczny...�, op.cit. s. 60; Elżbieta Mallet (Londyn) � wypisy genealogiczne.
PUBLIKACJE: Wybór materiałów do dziejów Bliżyna, op. cit, w tym: Sprawdzenie granic mię-
dzy posiadłościami Bliżyn i ekonomi Samsonów, s. 20�24, Wójt Gminy Bliżyn, Żabczyński, do 
komisarza Grodu Opoczyńskiego w sprawie miejsca zamieszkania Jacka Potkańskiego, s. 27, 
Legat Tomasza Beranka na budowę szpitala i szkoły w Bliżynie, s. 30, Aniela z Potkańskich 
Wielogłowska do Rządu Gubernialnego Sandomierskiego w Radomiu o odroczenie egzekucji 
w sprawie uposażenia probostwa w Bliżynie, s. 32; W. Bastrzykowski, Opis Bliżyna i kościo-
ła pod wezwaniem św. Zofii, s. 79�81, E. Krygier, Opis historyczny zakładów przemysłowych, 
s. 83; ks. Cz. Kasprzyk, Rodzina Potkańskich, Rodzina Rostworowskich,�Gazeta Bliżyńska� 
1995, styczeń-luty, nr 13, passim, (druk powielany), E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana 
w Królestwie Polskim w latach 1836�1861, Warszawa 2000, s. 543; P. Libicki, M. Libicki, 
Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009, s. 319
INNE: Tablice epitafijne w kościele św. Krzyża w Warszawie, w kościele parafialnym w Praż-
mowie i kościele parafialnym w Odrowążu.

KONSTANTY, ur. 1750, jedyny syn Jacka Hiacynta i Teresy z Kuszlów, pod-
komorzy stężycki, ziemianin

Po ojcu w 1766 stał się właścicielem dóbr kłoczowskich, w których 
utworzył nową wieś Julianów, imienia swego syna. Uzyskał urząd podstaroś-
ciego stężyckiego, po czym przejął po ojcu urząd podczaszego województwa 
podlaskiego, sprawował go w latach 1775�1794, a u kresu Rzeczypospoli-
tej 27 III 1794 postąpił na urząd podkomorzego stężyckiego. Był to urząd 
utworzony w 1793 i Konstanty był jedynym szlachcicem, jaki go sprawował. 
Prot Lelewel nazwał Rostworowskiego rzadkim typem szlachcica z przedwie-
kowych czasów. Nie odpiął on swojego pasa, ani porzucił tabaki hiszpanki. 
Przypisywał mu też cechy staropolskiej gościnności i uderzającej łagodności 
obejścia. Musiał się cieszyć pewną popularnością, a i patriotyzm nie był mu 
obcy, skoro, gdy wybuchło powstanie Kościuszki z dniem 7 VI 1794 został 
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powołany na komisarza Komisji Porządkowej Ziemi Stężyckiej, a zatem był 
członkiem cywilnych władz insurekcji. 

Konstanty dwukrotnie zawierał związek małżeński. Po raz pierwszy 
z Karoliną Podoską h. Junosza, po raz drugi z Anną Cieciszowską h. Roch, 
córką Adama i Teresy Lelewel. Z pierwszego małżeństwa miał trzy córki, 
z drugiego syna Juliana, ur. w 1802, który przyszedł na świat w roku zaślubin 
z Anną. Może jego ślub ratował honor damy z zaprzyjaźnionego domu. Pa-
miętnikarze tamtych czasów uważają, że nie był on przyczyną rozejścia się ze 
swą pierwszą żoną. Przeciwnie, to Karolina porzuciła swego łagodnego, ale 
może nazbyt skostniałego męża. A on, choć może w sposobie bycia zachował 
styl staroszlachecki, w sprawach materialnych umiał myśleć kategoriami no-
wych czasów, skoro dwie swoje młodsze córki Teodorę i Anielę wydał za sy-
nów bogatych bankierów, w dodatku wolnomularzy. Inna rzecz, że może jego 
córki, pozbawione opieki matki, same już przyjęły nowoczesny styl bycia 
i umiały pozyskać zainteresowanie bogatych młodzieńców, o pochodzeniu 
obcym narodowościowo i zapewne szukających nobilitacji przez koligacje ze 
staroszlacheckimi rodzinami. Dodać jednak trzeba, że młodsza Aniela wyszła 
za Adama Orsettiego, syna Elżbiety z domu Podoskiej, będącej siostrą żony 
Rostworowskiego. Tak, że nie trudził się zbyt bardzo poszukiwaniem kawa-
lera do ręki swej córki w odległych �ziemiach�. Kolejny związek małżeń-
ski Konstantego z Anną Cieciszowską trwał tylko dziesięć lat. Ale właściciel 
Kłoczowa już wcześniej 
nawiązał przyjazne stosun-
ki z rodzinami Cieciszow-
skich i Lelewelów. W 1800 
odwiedzał Wolę Cygowską, 
majątek ciotecznego brata 
swej żony Prota Lelewela. 
W 1804, już po swym ślu-
bie, był zaproszony na zjazd 
rodzinny do Woli Okrzej-
skiej z okazji przybycia 
tam ks. bp. Kaspra Kazi-
mierza Cieciszowskiego, 
wówczas biskupa łuckiego 
i żytomierskiego, rodzone-
go wuja swej żony. Doszło 
do tego, że Konstanty swoją 
najstarszą córkę Felicjannę 
z pierwszego małżeństwa 
wydał za mąż za Adama 

Jedna z rzeźb zewnętrznych na murach kościoła 
św. Jana Chrzciciela w Kłoczowie
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Cieciszowskiego, brata swojej drugiej żony. W Archiwum Kłoczowskim 
znajdował się wydany w Rzymie dokument unieważnienia małżeństwa Ro-
stworowskiego z Podoską. Lecz miał on datę 1812 (na innym miejscu S. M. 
Rostworowski podawał, że w 1805), a zatem Konstanty otrzymał go dopiero 
na łożu śmierci, bowiem właśnie w 1812 zmarł w Warszawie, pochowany 
został w Kłoczowie, w podziemiach tamtejszego kościoła. Kościół w Kłoczo-
wie nazywany był rodzinną świątynią. Bo też trzy pokolenia Rostworowskich 
trudziły się nad jego wzniesieniem. Ostateczny wystrój kościoła został za-
kończony w 1781, a zatem był dokonany przez Konstantego Rostworowskie-
go. Również za czasów jego władania Kłoczowem został dokonany, w 1793 
przez biskupa Jana Leńczowskiego, sufragana krakowskiego, akt konsekracji 
owej rodzinnej świątyni. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S. M. Rostworowski, �Szkic genealogiczno-historyczny...�, op.cit., s. 60; 
S. M. Rostworowski, �Rostworowscy i Cieciszowscy�, mps, archiwum rodzinne; Papiery 
genealogii Cieciszowskich i Sienkiewiczów, Ossol. 17925/II.
PUBLIKACJE: Korespondencja Joachima Lelewela z Karolem Sienkiewiczem, Poznań 1872, 
s. 78; �Gniazdowa świątynia� Sienkiewicza - publikacja prasowa nieznanego źródła; Akta 
Powstania Kościuszki, Kraków 1918, t. I, s. 273; P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu 
naszego, opr. I. Lelewel-Freimanowa, Wrocław�Warszawa�Kraków 1966, s. 76, 80, 86, 242, 
437; E. M. Rostworowski, Popioły i korzenie, Kraków 1985, s. 204, 216; Urzędnicy pod-
lascy. Spisy, op.cit., s. 144; Urzędnicy województwa sandomierskiego..., op.cit.,, s. 139; B. 
Wachowicz, Marie jego życia, Warszawa 1994, s. 17�34.
INNE: V Epitafium z kościoła parafialnego w Kłoczewie.

KAROLINA z PODOSKICH ROSTWOROWSKA h. Junosza, córka Adama 
Janusza Podoskiego, podsędka ziemi stężyckiej, starosty lenarczyckie-
go [gdzie było takie starostwo- w Sandomierskim] i Ewy Ożarowskiej h. 
Rawicz, kanoniczki warszawskiej, obozianki wielkiej koronnej, ziemianka, 
pierwsza żona Konstantego

Podoscy wywodzili się ze wsi Podosie, ale rodzice Karoliny byli właści-
cielami Jaraczewa, leżącego w sąsiedztwie Kłoczowa i Woli Okrzejskiej. Jej 
dziadkiem był Jerzy Marian Ożarowski, urodzony w ostatnich latach panowa-
nia króla Jana III. W 1712 został on pułkownikiem, a wkrótce potem generałem 
adiutantem hetmana Adama Sieniawskiego, w 1715 stolnikiem krakowskim, 
w 1728 podstolim wielkim koronnym, a 20 V 1729 uzyskał najwyższą nomi-
nację na oboźnego wielkiego koronnego. Po śmierci króla Augusta II był zwo-
lennikiem Stanisława Leszczyńskiego. Zdołał go jednak pozyskać dla swych 
interesów August III, który mianował go generałem lejtnantem piechoty koron-
nej. W 1738 został odznaczony Orderem Orła Białego, wkrótce jednak, bo już 
12 III 1741 zmarł. Był człowiekiem uzdolnionym, dobrym mówcą, odznaczał 
się umiejętnościami dyplomatycznymi.. Był dwukrotnie żonaty z Konstancją 
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Bobrownicką, zmarłą w 1737, oraz z Elżbietą Urszulą Przebendowską. Dzieci 
miał z pierwszego małżeństwa. Synów: Antoniego Adama i Piotra z Alkanta-
ry, kasztelana wojnickiego, późniejszego hetmana wielkiego koronnego, tar-
gowiczanina, skazanego w 1794 przez Sąd Kryminalny na powieszenie. Jego 
córkami były: Anna, zaślubiona Adamowi Lubomirskiemu i Ewa, ur. 1 I 1733, 
która 14 X 1752 wstąpiła do Zgromadzenia Panien Kanoniczek. W 1761 wy-
szła jednakże za mąż za Adama Podoskiego, podsądka ziemi stężyckiej, brata 
kanoniczki Magdaleny Podoskiej, późniejszej żony bankiera warszawskiego 
Dionizego Orsettiego. Otóż Karolina, córka Adama Podoskiego, z końcem 
1786 poślubiła Konstantego Rostworowskiego, który na dokumencie sporzą-
dzonym 26 IX 1787 własnym podpisem potwierdził ubezpieczenie jej sum 
posagowych na dobrach Kłoczów z przyległościami. 

Przedstawione wywody ukazują kształt wielkich koligacji. Pradziadkiem 
żony Konstantego był oboźny wielki koronny, a dziadkiem ostatni w Rze-
czypospolitej hetman wielki koronny, niestety przeciwnik reform, działający 
na szkodę ojczyzny. Z kolei siostra teścia Konstantego, Magdalena Orsetti, 
stała się teściową jego córki Anieli Rostworowskiej. Karolina we wrześniu 
1787 powiła pierworodną córkę Felicjannę, a w trzy lata później drugą córkę 
Teodorę. Ostatnia jej córka Aniela przyszła na świat w 1792. Z końcem lat 
dziewięćdziesiątych w małżeństwie Rostworowskich zarysował się kryzys, 
zakończony rozwodem. Karolina zakochała się w Józefie Grabowskim, który 
powrócił do kraju po służbie odbytej w Legionach Dąbrowskiego. Związek 
z przystojnym oficerem Legionów nie przyniósł jej szczęścia, bowiem Gra-
bowski i z nią rozszedł się i poślubił wdowę z domu Chrzanowską, I voto 
Młyńską, II voto Rzewuską. Z tą żoną zamieszkiwał w swoim majątku w Ru-
dzienku pod Mińskiem Mazowieckim, ciesząc się szacunkiem i przyjaźnią 
okolicznych ziemian. Karolinie więc przypadło późniejsze lata życia spędzić 
w osamotnieniu. W 1812 z Watykanu nadszedł akt formalnego unieważnienia 
jej małżeństwa z Konstantym Rostworowskim. 

Karolina u kresu swego życia przebywała w Lenarczycach pod Sandomie-
rzem, majątku zięcia i córki Teodory. Zachował się rodzaj testamentu Karoliny 
z Podoskich Grabowskiej, w którym pisała ona: Mając z pierwszego małżeń-
stwa córek trzy, to jest Felicjannę, Teodorę i Anielę po śp. mężu Konstantym 
Rostworowskim, w pierwszym małżeństwie założonym pozostałe, zostawując 
im macierzyńskie, najprzychylniejsze błogosławieństwo, do równego działu 
majątku mego przypuszczam, jako też sukcesorów, mobiliów i wszystkiego, co 
po mnie zostanie. Żegnając je na zawsze, błogosławię (...) powtórnie wraz 
z ich dziećmi i życzę, aby szczęśliwe dni trwały niźli ich nieszczęśliwa matka, 
z której przeznaczenia szczęście zupełnie było wymazane. Ta jest ostatnia moja 
wola, którą piszę własną ręką, Działo się to 4 grudnia 1814 w Lenarczycach. 
Karolina do swej ostatniej woli jeszcze dopisała: Dodatkowo do testamentu 
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obliguję, Najukochańsze dzieci moje, aby służącej mojej dawnej i wiernej Ur-
szuli Dyskiej, gdy przyjdą do majątku po mnie złotych polskich tysiąc wypła-
cić raczyły. Jako też i Łukaszowi kucharzowi, także człowiekowi przychylnie 
zasłużonemu i wiernemu złotych polskich dwa tysiące także wypłacić raczyły. 
Działo się 4 grudnia 1814. Zaledwie dwa lata Karolina przeżyła swego pierw-
szego męża. Wspominała go jakoby dobrze, pisząc świętej pamięci. Ale własne 
życie oceniała jako wszelkiego szczęścia pozbawione. Rozwód z Konstantym 
musiała z perspektywy czasu oceniać jako swą życiową klęskę.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkic genealogiczno-historyczny...�, op.cit., s. 60; 
Papiery genealogii Cieciszowskich i Sienkiewiczów, Ossol. 17925/II; List S. M. Rostworow-
skiego do Wojciecha Rostworowskiego z 13.10.1932.
PUBLIKACJE: P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, op.cit. s. 86. Sz. Konarski, Ka-
noniczki warszawskie 24 IV 1744-13 VIII 1944, Paryż 1952, s. 76�77; B. Wachowicz, Marie 
jego życia, op.cit., s. 29.

ANNA z CIECISZOWSKICH ROSTWOROWSKA h. Roch-Kolumna, ur. po 
1772, córka Adama Józefa, pisarza wielkiego koronnego i podskarbiego 
(kasjera) Komisji Edukacji Narodowej oraz Teresy z Lelewelów h. Lelewel, 
druga żona Konstantego

Adam Józef Cieciszowski był właścicielem sąsiedniej wobec Kłoczowa 
Okrzei i Woli Okrzejskiej, w której mieszkał. Istnieją poszlaki, że Kłoczów 
w 1748 należał, czy był administrowany przez okres dwóch lat przez Tere-
sę z Lelewelów Cieciszowską. Anna pochodziła z rodziny ówcześnie licz-
nej i rozrodzonej, której członkowie zajmowali dość znaczące stanowiska 
w Rzeczypospolitej. Sama miała czworo rodzeństwa, którymi byli: Aleksan-
dra (Oleńka), ur. 1772, żona Jana Pawła Łuszczewskiego, starosty socha-
czewskiego, sekretarza Sejmu Czteroletniego, ministra spraw wewnętrznych 
i obrządku religijnego Księstwa Warszawskiego, przewodniczącego loży ma-
sońskiej �Świątynia Izys�, który po zgonie swej żony, zmarłej w 1809, po-
ślubił wdowę po swym młodszym bracie Ewę Orsetti, a sam zmarł w 1812. 
Aleksandra była babką Jadwigi Łuszczewskiej �Deotymy�, poetki i pisarki.; 
Jan Chryzostom, ur. 1778, od 1803 żonaty z Ewą Orsetti, właściciel Sławna 
pod Radomiem i odziedziczonych po stryju biskupie dóbr Skoryszów, zmarł 
na suchoty w 1809; Antonina, zamężna za Józefem Netrebskim, radcą stanu; 
Adam Kasper, ur. 1782, mąż Felicjanny Rostworowskiej, córki męża Anny 
z pierwszego jego małżeństwa. Prawdopodobnie sama Anna była drugim 
z kolei dzieckiem swych rodziców. 

Warto wspomnieć, że rodzina Cieciszowskich była spokrewniona z Ro-
stworowskimi także w dawniejszych pokoleniach, bowiem Katarzyna, siostra 
Jacka Łukasza, pradziadka Konstantego, wyszła za Kazimierza Cieciszow-
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Jagodne należącego klucza dóbr okrzejskich, fot. S. J. Rostworowski

Tablica epitafijna umieszczona w kościele w Kłoczowie, poświęcona Konstantemu 
Rostworowskiemu (1750-1812), podkomorzemu stężyckiemu, jego żonie Annie z Cieci-

szowskich (po 1772 -ok.1820) i synowej Izabeli z Orsettich ( 1808 -1850), fundacji Juliana 
Rostworowskiego
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skiego (zm. 1688), starostę mielnickiego. To właśnie ona w wianie wniosła 
mężowi ówczesne majątki Rostworowskich: Okrzeję, Wolę Okrzejską i Ja-
godne. Z końcem XVIII wieku Cieciszowscy przeżywali czas swego rozkwitu 
i niemałego znaczenia. Chwałę rodzinie przysparzał Kasper Kazimierz Cieci-
szowski (1775�1831), stryj Anny, biskup kijowski, piński, łucki i żytomier-
ski, później metropolita mohylowski, kawaler Orderu Orła Białego i Orderu 
Św. Stanisława, a co ważniejsze budujący innych świętością życia osobistego 
i zasługami przy wznoszeniu kościołów oraz zakładaniu szkół i przytułków. 
Z inicjatywy matki Anny, Teresy z Lelewelów, w 1793 zaczął być budowany 
kościół w Okrzei, który w 1806 był konsekrowany przez biskupa Cieciszow-
skiego. Wstawiennictwo zasłużonego hierarchy zapewne pomogło Konstante-
mu Rostworowskiemu w uzyskaniu unieważnienia poprzedniego małżeństwa 
i w zawarciu z Anną ślubu kościelnego. Anna i Konstanty nie czekali jednak 
na rzymskie unieważnienie małżeństwa z Podoską, bowiem już w 1802 za-
warli związek małżeński, z którego narodził się syn. Anna wśród swego dość 
licznego rodzeństwa była bardzo kochana przez swoją matkę Teresę z Le-
lewelów, która u kresu życia u niej mieszkała w Kłoczowie i tamże zmarła. 
Pożycie Anny z mężem było krótkie. Po jego śmierci w 1812 zapewne gros 
kobiecej inicjatywy skierowała na wychowanie dwóch synów, lecz również 
nie dożyła do ich pełnoletniości, bowiem zmarła przed 1820. Została pocho-
wana obok męża w podziemiach kościoła w Kłoczowie.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Kronika kościoła parafialnego w Okrzei; Papiery genealogii Cieciszow-
skich i Sienkiewiczów, Ossol. 17925, S. M. Rostworowski, �Szkic genealogiczno-historycz-
ny...�, op.cit. s. 60; List tegoż do Wojciecha Rostworowskiego, op.cit. 
PUBLIKACJE: A. Boniecki, Herbarz polski,op.cit., t. I s. 167�168; Korespondencja Joachima 
Lelewela z Karolem Sienkiewiczem, op.cit. s. 78; P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu 
naszego, op.cit., s. 25 i nast.; T. Tatarkiewicz, Wspomnienia, Warszawa 1979, s. 27; ks. B. 
Kumor, ks. Z. Obertyński, Historia Kościoła w Polsce, t.II, cz. 1, Poznań�Warszawa 1979, s. 
63. ks. W. Wojdecki, Dawne Leszno, Leszno koło Błonia 1994, s. 19; B. Wachowicz, Marie 
jego życia, op. cit, s. 17�34; L. Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej. Sejmiki, urzędy, herbarz, 
Warszawa 2005, s. 80, 82, 83. 
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POKOLENIE XIII
Córki KONSTANTEGO i KAROLINY z Podoskich

FELICJANNA Marianna, ur. 8 IX 1787 w Kłoczowie, najstarsza córka Kon-
stantego i Karoliny Podoskiej, podkomorzanka stężycka, ziemianka

Jej wprowadzenie do społeczności chrześcijańskiej było stosunkowo 
skromne. Odbywało się w kościele w Kłoczowie, przy świadkach szlachet-
nie urodzonych Dzwonkowskiej i Dwernickiej oraz Walentym Lipczyńskim. 
Obrzędu chrztu dokonał ks. Leopold Moroz, pijar, dziekan stężycki (nauczy-
ciel chłopców Cieciszowskich i Joachima Lelewela), w asyście proboszcza 
kłoczowskiego ks. Ignacego Żyrzyńskiego. Nie mając zgodnie współżyją-
cych rodziców, wcześnie, w wieku dziewiętnastu lat, została skłoniona, naj-
prawdopodobniej przez ojca, do poślubienia brata swej macochy z sąsied-
niej Woli Okrzejskiej. Jej uroczystość ślubna miała już znaczniejszą oprawę. 
Ślubu w 1806 udzielił bp Kasper Cieciszowski, w asyście księży Moroza 
i Żyrzyńskiego, przy świadkach, którymi byli Onufry Kiciński, prefekt statu-
tów królewskich i Cieszkowski, (zapewne Krzysztof, kasztelan buski, żonaty 
z Franciszką, córką Kazimierza Suffczyńskiego, kasztelana klimontowskiego 
(Klimontów to Sandomierskie). Małżonkiem był Adam Kacper Kolona Cie-
ciszowski, herbu Kolumna, ur. 16 XII 1782, a więc dwadzieścia cztery lata 
sobie liczący, właściciel Okrzei i Woli Okrzejskiej, w tejże Woli zamieszkały, 
syn Adama Józefa (1743�1783), pisarza wielkiego koronnego, szefa gabine-
tu króla Stanisława Augusta i Teresy z Lelewelów. Ojciec Adama zmarł na 
suchoty w rok po urodzeniu syna. Jego prawnym opiekunem stał się Michał 
ks. Ogiński, miecznik wielki Wielkiego Księstwa Litewskiego. On to w 1792 
na dobrach Sokołów w ziemi drohickiej zabezpieczył dla Jana Chryzostoma 
i Adama Cieciszowskich kwotę 42 000 złp. Kwota ta pochodziła ze sprzedaży 
wsi Czerniejów przez Jacka Cieciszowskiego, komisarza cywilno-wojskowe-
go ziemi liwskiej. Tenże Jacek, syn Ignacego, podkomorzego liwskiego, był 
stryjeczno stryjecznym bratem Adama, a sprzedaży dokonał w imieniu jego 
matki Teresy z Lelewelów. W każdym razie połowa kwoty, dzielonej z bra-
tem Janem Chryzostomem, uzyskanej ze sprzedaży Czerniejewa, przypadała 
Adamowi. Był on zatem zamożnym kandydatem do ręki Felicjanny Rostwo-
rowskiej. Mimo, że był młodszy od swego brata Jana Chryzostoma, to jed-
nak odziedziczył majątki rodowe, a także niebagatelne kwoty pieniężne. Fe-
licjana wchodziła do rodziny, w której najciekawsze tradycje wnosili ze sobą 
antenaci. Nawet nie tyle Cieciszowscy, choć można tu wspomnieć dziadka 
Adama � Dominika Cieciszowskiego, podczaszego ziemi liwskiej, żonatego 
z Marianną Suffczyńską z Milejowa, kasztelanką lubelską. Marianna, cór-
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ka Kazimierza Sylwestra Suffczyńskiego, uczestnika potrzeby wiedeńskiej, 
była rodzoną siostrą Tomasza, żonatego z Marianną Rostworowską, młodszą 
siostrą Jacka Hiacynta, dziadka wchodzącej teraz do rodziny Cieciszowskich 
Felicjanny. A zatem zacieśniała ona więzy rodzinne, które już istniały. Tym 
więcej, że było to pokrewieństwo z Heleną z Suffczyńskich Chrapowicką, 
córką Marianny i Tomasza, która odegrała tak wyjątkową rolę w dziejach 
rodziny Rostworowskich. Adam Józef, pisarz wielki koronny, miał także bra-
ta Ignacego, którego córka Franciszka poślubiła Piusa Kicińskiego, senatora 
i kasztelana w Królestwie Polskim, stąd też na ślubie Adama i Felicjanny 
świadkiem był Kiciński. Natomiast druga córka Ignacego wyszła za Józefa 
Deszerta, sekretarza przybocznego króla Stanisława Augusta. Ale ciekawsze 
koligacje były od strony teściowej, Teresy z Lelewelów. Otóż Teresa była 
córką Henryka Lelewela, lekarza z dyplomem uczelni wileńskiej, konsylia-
rza króla Augusta III i Konstancji Jauchówny oraz siostrą Karola. Zarów-
no jej ojciec jak i brat nosili jeszcze nazwisko Loelhoeffel de Loevesprung, 
pochodząc ze starej brandenburskiej rodziny. Jednakże właśnie Karolowi, 
bratu Teresy, przez króla Stanisława Augusta i Zgromadzenie Stanów Rze-
czypospolitej został nadany dyplom na indygenat. Działo się to na sejmie 
warszawskim ekstraordynaryjnym w 1768, kiedy to Karol, jak i jego potom-
stwo obojga płci, otrzymał nadanie szlachectwa polskiego, prawo noszenia 
polskiego nazwiska Lelewel oraz posiadania herbu dotąd brandenburskiego, 
przedstawiającego lwa na polu błękitnym, o dwóch ogonach, trzymającego 
w łapach dzban z kwiatami, w drugim zaś polu białym orle skrzydło, a na 
hełmie koronę, na niej znów lwa o dwóch ogonach, trzymającego w łapach 
dzban z kwiatami, tenże sam nadajemy, wyznaczamy i pomiędzy herby pol-
skie polecamy � podawał otrzymany indygenat. Ponadto król polski oświad-
czał: Przykazujemy zaś wszystkim i każdemu z osobna, tak duchownym jak 
świeckim Królestwa naszego stanom, do których to należy, aby pomienionego 
urodzonego Lelewela z potomstwem jego wiecznymi czasy za prawdziwego 
indygem szlachcica Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz 
prowincji przyłączonych mieli, uznawali, mianowali, szanowali i wszystkich 
praw, przywilejów wolności, prerogatyw rodowitej szlachcie służących onym 
dopuszczali i przeszkód nie czynili. Teresa była więc członkiem rodziny, która 
co dopiero polskie prawa szlacheckie otrzymała. Jej brat Karol, żonaty z Ewą 
Szeluttą, córką Franciszka i Antoniny z Cieciszowskich, siostry Adama Józe-
fa, był już w latach 1789�1791 cześnikiem liwskim, zaś w latach 1791 i 1792 
komisarzem cywilno-wojskowym ziemi liwskiej oraz podskarbim (kasjerem) 
Komisji Edukacji Narodowej. Ze swą żoną Ewą, miał ośmioro dzieci: Julia-
na, Joachima (1786�1861) -� późniejszego sławnego historyka, Józefa, Prota 
(1790�1864) � autora Pamiętników, Marcela, Jana Pawła (1796�1847) � póź-
niej budowniczego i malarza i Mariannę. Z kolei matka Teresy, Konstancja 
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Jauch, była córką Joachima Daniela (1684�1754), generała wojsk saskich, 
żonatego z Ewą z Münnichów, który w 1736 od króla Augusta III otrzymał 
patent na pułkownika artylerii konnej w Rzeczypospolitej. Można było zatem 
rokować, że w dzieciach Felicjanny z Rostworowskich Cieciszowskiej pły-
nąć będzie mieszanka krwi branderbursko-saskiej z rdzennie polską. A dzie-
ci tych było niemało. Najstarszą była Aleksandra (1811�1892), zamężna 
za Aleksym Dmochowskim (1806�1860) z Buraca, która była babką Marii 
z Babskich (1864�1926), trzeciej żony pisarza Henryka Sienkiewicza. Drugą 
córką, żyjącą w latach ok. 1814�1873, była Stefania, która zmarła w Woli 
Okrzejskiej i została pochowana na cmentarzu w Okrzei obok swego wuja 
Antoniego Nofoka. To ona w wieku dwudziestu dziewięciu lat (J. Czempiński 
podaje, że miała dwadzieścia siedem lat) wyszła za Józefa Sienkiewicza. Dal-
szymi dziećmi była Halina Marianna Teodora (1816�1886) � późniejsza ksieni 
kanoniczek, Józefa (1818�1853) � panna, Konstancja (1819 � po 1900), która 
długi czas żyła w stanie świeckim, po czym wstąpiła również do kanoniczek, 
i Adam (1822�1890), bezżenny. Z tych wszystkich koligacji ważne jest to, że 
Stefania, córka Falicjanny z Rostworowskich, poślubiła Józefa Oszyk Sienkie-
wicza (1813�1896), byłego uczestnika powstania listopadowego. Urodził się 
on 30 VI 1813 w miejscowości Woźna 
w parafii Rajgród, jako syn Józefa Pa-
wła Ksawerego Sienkiewicza (1773�
1852), podpułkownika wojsk polskich 
i jego drugiej żony Tekli z Niewodow-
skich, sędzianki ziemskiej (rozwódki). 
Ojciec Józefa Pawła, Tatar, o imieniu 
Michał, żonaty z Marianną Ługowską, 
miał w 1775 otrzymać szlachectwo 
polskie. Pierwsza wzmianka o rodzie 
Sienkiewiczów pochodzi z 1580 i do-
tyczy Petra Oszyk Sienkiewicza, ty-
siącznika wojsk koronnych i obrońcy 
Kamieńca Podolskiego. Jego o dwie-
ście lat młodszy potomek Józef Paweł 
był nadleśniczym lasów narodowych 
w Puszczy Kozienickiej. Był też w na-
stępstwie działów rodzinnych z 1827 
właścicielem wsi Grotki, do której 
dokupił folwark Laskową Wolę w Ra-
domskiem. Był on ojcem narzeczo-
nego Felicjanny i później dziadkiem 
Henryka Sienkiewicza.

Konstancja Cieciszowska (1819�1888) 
� najmłodsza córka Felicjany, 

ksieni kanoniczek warszawskich
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Według zachowanego zapisu: Józef, syn Józefa i Tekli Sienkiewiczów, puł-
kownikowstwa, dziedziców dóbr Grotek parafii bukownej [?}w pobliżu Gro-
tek jest miejscowość Bukowno, w dniu 9 VI 1843, przy obecności Prota Lele-
wela, dziedzica Woli Cygowskiej (lat 53), Antoniego Noffoka, dziedzica dóbr 
Lenarczyce (lat 48), tudzież Antoniego [właśc. Aleksego]Dmochowskiego, 
dziedzica dóbr Burca podlaskiego (lat 37), Józefa Muszalskiego, dyrektora 
Komunikacji Lądowych i Wodnych Królestwa Polskiego, w mieście Koziero-
wicach [czy Kozierowcach? Możliwe � nie jestem za ani przeciw!] guberni 
augustowskiej zamieszkałego (lat 40), w Okrzei przed proboszczem okrzej-
skim Antonim Gutmanem, dziekanem stężyckim, zawarł małżeństwo ze Ste-
fanią Cieciszowską, córką śp. Adama Cieciszowskiego i żyjącej Felicjanny 
z hr. Rostworowskich, zamieszkałą przy matce, lat 33 mającą [wiek zawyżo-
ny]. Uroczystość ta mimo wszystko miała charakter mezaliansu, bowiem pan 
młody ani majątkiem, ani sławą nie dorównywał wnuczce pisarza wielkie-
go koronnego. Świadkami zawieranego małżeństwa byli bliscy krewni: Prot 
Lelewel, brat cioteczny nieżyjącego już ojca panny młodej, Antoni Noffok, 
mąż ciotki Teodory, siostry matki panny młodej, Antoni, a właściwie Aleksy 
Dmochowski, szwagier panny mło-
dej i jedyny świadek ze strony męża 
Józef Muszalski, mąż Elżbiety Ce-
cylii z Sienkiewiczów, siostry pana 
młodego. To właśnie na ich oczach 
dokonywał się akt ważny, bowiem 
Józef Oszyk Sienkiewicz i Stefa-
nia Kolona Cieciszowska trzy lata 
później, 5 V 1846 w Woli Okrzej-
skiej zrodzili drugiego już swego 
syna, jakiemu chrzcząc go w koś-
ciele w Okrzei nadali imiona Hen-
ryk Adam Aleksander Pius. Okazał 
się on później wielkim pisarzem. 
Właśnie ten fakt usprawiedliwia 
nasze zawiłe wywody genealogicz-
ne. Chcieliśmy bowiem wskazać, że 
w żyłach Henryka Sienkiewicza od 
strony matki płynęła krew Rostwo-
rowskich, Kuszlów, Podoskich, 
Ożarowskich, Suffczyńskich, Cie-
ciszowskich, Lelewelów, Jauchów, 
od strony ojca Niewodowskich 
i krew tatarska samych Sienkiewi-

W kościele w Okrzei 5 maja 1846 r, 
został ochrzczony 

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz, 
wnuk Felicjanny Rostworowskiej, 

syn Józefa i jej córki Stefani Kolona Cieci-
szowskiej. 

Zdarzenie to upamiętniają znajdujące się w 
kościele medalion i tablica pamiątkowa
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czów, o czym świadczy ich herb Oszyk. 
W każdym razie nie była to krew jed-
norodna narodowościowo. Niektóre 
z wymienionych tu nazwisk jawią się na 
łamach Trylogii. Rostworowscy utrzy-
mywali kontakt z pisarzem. Wspomi-
na o tym Anna Rostworowska, że była 
uczestniczką wizyty jej ojca Antoniego 
z Milejowa u Sienkiewicza. Nie poda-
je daty tej wizyty, a jedynie zachowane 
wspomnienie: Doskonale pamiętam jak 
i jego fotel i gabinet, okolony regałami. 
Mówił nam, że jest tłumaczony na 40 
języków. Tatuś i on rozmawiali o pokre-
wieństwach i o bohaterach jego dzieł, 
a także Tatuś wspominał, jak cały Mile-
jów wyczekiwał odcinków �Trylogii�. 
Mnie osobiście H. Sienkiewicz wyda-
wał się nadęty. I onieśmielający. Zda-
je się, że Maryjkę też onieśmielał [jej 
starszą siostrę uczestniczącą w spotka-
niu]. Pamiętam, że gdy wyszłyśmy od 
niego, dostałyśmy na ulicy burę od Ta-
tusia, że przecież czytał nam czworgu 
�Trylogię: [dla młodzieży] i nowele, 

i że powinnyśmy były okazać większe zainteresowanie autorem i brać udział 
w rozmowie, bodaj przez potakiwanie, gdy i do nas się zwracał spojrzeniem, 
zamiast milczeć jak głazy.

Wracając jednak do życia samej Felicjanny z Rostworowskich Cieci-
szowskiej, to trzeba wspomnieć, że w1817, a zapewne i wcześniej, wsku-
tek śmierci ojca, była ona zarządczynią � właścicielką Kłoczowa. Funkcję tę 
sprawowała wspólnie z siostrami Teodorą i Anielą. Rola panien Rostworow-
skich się skończyła, gdy wszystkie wyszły za mąż, a osobą pełnoletnią stał się 
ich przyrodni brat Julian. Chcąc ocenić życie Felicjanny, trzeba stwierdzić, 
iż nie było zbyt szczęśliwe. Nad jej losami zaważyła wczesna śmierć męża, 
który był na pewno przez nią bardzo kochany. Dwa lata przed śmiercią został 
on posłem na sejm w Królestwie Polskim, ale wybuchu powstania listopa-
dowego nie doczekał. Zmarł 2 VIII 1827, po dwudziestu jeden latach poży-
cia małżeńskiego. Został pochowany obok swoich rodziców w podziemiach 
kościoła parafialnego w Okrzei. Wspaniałe epitafium w kościele okrzejskim 
wystawiła mu żona, wspominając wpierw jego rodziców, potem to, że był 

Pomnik Sienkiewicza i jego matki
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bratankiem Kacpra Kazimierza, biskupa łuckiego, późniejszego arcybisku-
pa metropolity mohylowskiego. Pani Felicjannie miał pomagać w ułożeniu 
treści epitafium sekretarz biskupa Jan Paweł Woronicz. Ale kto wie, czyje to 
były słowa Woronicza czy jej w tym wielkim epitafium, którego dalsza cześć 
obrazuje całość życia zmarłego jej męża Adama. Otóż tak zostało o nim zapi-
sane: w młodzieńczym wieku po chrześcijańsku wychowany i po staropolsku, 
użytej młodości rówieśnikom przykład dojrzalszy, czyny ziemianin, czuły mąż, 
troskliwy ojciec, ulubiony sąsiad, szczęśliwy sporów rozjemca, rozmaitych 
przemian dawnej ojczyzny nieobojętny świadek i losów Jej uczestnik, w ostat-
niej postaci Królestwa Polskiego w r. 1825 z powiatu żelechowskiego sejmo-
wy poseł, w krótkim zakroju życia wiele dziejów świata, wiele publicznych 
i domowych nieszczęść przeżywszy, nieskażonego ducha z łona religii na łono 
wieczności przesłał a zwłoki swoje gniazdowej powierzył świątyni. Jest to 
wyjątkowe wprost epitafium, zawierające cały zarys życia człowieka, a także 
wskazujące na jego formację duchową. Jest to swoisty hymn, wyśpiewany 
przez Felicjannę z Rostworowskich, wskazujący na jej dużą wrażliwość du-
chową, a także uzdolnienia czy wprost talent literacki. Epitafium Felicjanna 
podpisała słowami: Taki Ci pomnik wydrążyła łzami sieroca żona z sześcior-
giem dzieci. Ty z górnych siedlisk wspieraj nas modlitwami nim światu zorza 
bezśmiertna zaświeci. Zachowały się też inne wspomnienia o zmarłym Ada-
mie Cieciszowskim. Otóż Prot Lelewel zapisał o nim takie oto słowa: Dobry 
ten człowiek chętnie podejmował się i zatrudniał obcymi sprawami, ale swoje 
własne tak zaniedbał, że w końcu w bardzo złym pojawiły się stanie. Roz-
ważmy zatem, jaka jest zbieżność znanych faktów z życia Adama z tym, co 

Felicjanna Rostworowska 
(1787�1854 ) 

� poślubiona Adamowi  
Kolona Cieciszowskiemu 

(1782-1827), 
właścicielowi Okrzei 

i Woli Okrzejskiej 
w pow.żelechowskim, 

była fundatorką epitafium 
wspomnieniowego 

swego męża 
umieszczonego

 w kościele w Okrzei
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napisała o nim żona we wspaniałym epitafium.. Otóż rzeczywiście otrzymał 
on chrześcijańskie wychowanie, bowiem jako młodzieniec kształcił się, co 
prawda w Okrzei, lecz nauczycielem jego był wspomniany już zakonnik pi-
jar ks. Moroz. W młodym wieku współpracował z ministrem Janem Pawłem 
Łuszczewskim, mężem jego siostry Oleńki. Po poślubieniu Felicjanny miesz-
kał z nią w Siedlcach, gdzie na świat przyszło dwoje pierworodnych dzieci, 
które jednak zmarły. Po wojnie austriacko-polskiej przeniósł się z żoną do 
Woli Okrzejskiej. Tam w 1815 zmarła matrona rodu, matka Adama, Tere-
sa z Lelewelów. Na razie młodemu małżeństwu materialnie wiodło się do-
brze. Adam pomagał Jackowi Bentkowskiemu, ciotecznemu bratu swej żony, 
zarządzając jego dobrami w Ułężu w powiecie żelechowskim. 14 VII 1818 
Bentkowski zdecydował się odsprzedać znaczną cześć swoich dóbr w Ułężu 
Adamowi. Mąż Felicjanny wziął też intratną dzierżawę pobliskich dóbr rzą-
dowych Ryki, ale prowadzenie majątku powierzył panu Lesznowolskiemu, 
który zarządzał nieudolnie. Cieciszowski, mimo namowy żony, jednak go nie 
zwalniał, bo go lubił i nie chciał mu zrobić krzywdy. Do własnych dóbr nie 
przywiązywał wielkiej wagi, gdyż razem z Felicjanną znaczną cześć życia 
spędzał w rezydencji swego stryja biskupa Kacpra Kazimierza Cieciszow-
skiego w Łucku. Przybył tam po śmierci swej matki Teresy w 1815 i był 
serdecznie przez stryja przyjęty. Nakazał on nawet osobny domek dla rodzi-
ny bratanka wybudować, w którym Adam wraz z żoną zamieszkał. Tam też 
wychowywały się dzieci Adamostwa. Prot Lelewel wspominał, że w 1822 
widział swych krewnych w Łucku z całą drobną rodziną towarzyskością swo-
ją uprzyjemniających chwile życia sędziwego kapłana. Biskup łucki i żyto-
mierski Kacper miał już wtedy siedemdziesiąt siedem lat. W Łucku przeby-
wali też inni krewni biskupa. Było więc liczne towarzystwo, które niekiedy, 
za zgodą hierarchy, nawet organizowało bale. Ale w tym kręgu prowadzona 
była też tajna praca patriotyczna. W tymże 1822 kuzyn Prot Lelewel wpro-
wadził Adama do Towarzystwa Patriotycznego. Przeciwnikiem przyjęcia 
nowego kandydata miał być książę Antoni Jabłonowski, nieufny wobec sio-
strzeńca biskupa, natomiast kandydaturę popierał radykał Stanisław Worcell. 
Cieciszowski w 1825 został wybrany na posła do sejmu z powiatu żelechow-
skiego. I znów kuzyn Prot wymienia go jako uczestnika zdecydowanej opo-
zycji skupionej wokół posła szwoleżera Walerego Zwierkowskiego. Jego 
rola w sejmie nie była jednak wielka, bowiem zaczął już chorować na płuca. 
W 1826 rozpoczęły się aresztowania członków Towarzystwa Patriotycznego. 
Aresztowany został Lelewel. Cieciszowskiego przed represjami chroniła cho-
roba. Ale wkrótce, 2 VIII 1827, zmarł. Adam mało przebywał w domu, gdy 
był zdrów dużo podróżował, a własnymi interesami się nie troskał, pokładając 
zaufanie w swoim bogatym stryju biskupie. Owe cudze sprawy ponoć zbyt 
wiele kosztowały i po śmierci męża Felicjanna, pozostając z sześciorgiem 
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dzieci, znalazła się w trudnej 
sytuacji materialnej. Dzieci 
te nie osiągnęły jeszcze wie-
ku dojrzałego, najstarsza cór-
ka miała czternaście lat, syn 
Adaś ledwie pięć. W więk-
szości, poza Aleksandrą, któ-
ra poślubiła Aleksego Dmo-
chowskiego z pobliskiego 
Burca, i Stefanią zamężną za 
Sienkiewiczem, nie udało się 
matce swoich córek wydać 
za mąż, skoro dwie zostały 
kanoniczkami, a jedna pan-
ną, zresztą w dość młodym 
wieku zmarłą. Wspominany 
kuzyn Prot Lelewel, który 
był opiekunem wdowy, na-

pisał: Biedna ta matka, cztery panien 
w domu, koło domu nie ma dla nich 
widoku, a nie ma sposobności gdzie in-
dziej je pokazać. Samo epitafium, jak 
i powołania córek, wskazują na to, że 
Felicjanna była osobą głęboko religij-
ną i w tym duchu wychowywała swoje 
potomstwo. Pewien rygoryzm moral-
ny może ochronił córki i syna przed 
małżeństwem, a nawet zapalał do po-
wołania zakonnego. Jej córka Hali-
na Marianna Teodora została ksienią 
w Zgromadzeniu Panien Kanoniczek. 
Dzieci na pewno kochały matkę, cze-
go znów dowodem jest ufundowana 
przez nie tablica epitafijna w kościele 
w Okrzei. Znowu złotymi literami zo-
stały wyryte: po Adamie Cieciszowskim 
pozostała wdowa, przez lat 27 spełnia-
jąc po chrześcijańsku trudne obowiąz-
ki wdowy a matki sześciorga dzieci, 
życie pełne cnót i cierpienia, pełne po-

Tablica w kościele w Okrzei, ufundowana ku pamięci 
Felicjanny Cieciszowskiej przez wdzięczne dzieci 

za jej 27 lat samotnej opieki nad nimi

Pomnik w kształcie ołtarza na zewnętrz-
nej stronie kościoła w Okrzei informuje 
o istnieniu podziemnej krypty grzebalnej 

Cieciszowskich herbu Roch 
pod kościołem. Tam spoczywa 
Felicjanna z Rostworowskich, 
babka Henryka Sienkiewicza
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święcenia i zasługi dopełniła dobrej chrześcijanki skonem na łonie swych 
dzieci. Felicjana z Rostworowskich Cieciszowska zmarła 2 VI 1854 w Woli 
Okrzejskiej, mając sześćdziesiąt sześć lat. Została pochowana w podziemiach 
kościoła w Okrzei. O istnieniu tego podziemnego cmentarza informuje pew-
nego typu pomnik w kształcie ołtarza, jaki znajduje się przy lewej ścianie 
zewnętrznej kościoła okrzejskiego. Jest on ozdobiony herbem Roch, herbem 
Cieciszowskich. Felicjanna na pewno była bardzo kochana przez swe dzieci. 
Barbara Wachowicz, pisząca o rodzinie Sienkiewicza, przytacza zdanie, ja-
kim swą matkę określał jedyny syn Adam: (...) była przedmiotem naszej czci 
i miłości � ozdobą, sercem rodziny. Jej dzieci nie przetrwały długo w swych 
dobrach rodowych. Przedstawiciel trzeciego już pokolenia Adamów w rodzi-
nie Cieciszowskich, syn Felicjanny, nie gospodarował dobrze. Szybko wy-
sprzedał Ułęż, a w 1880 Wolę Okrzejską, którą nabył Żyd Borsztajn. Obecnie 
w miejscowości tej jest pięknie prowadzone Muzeum Henryka Sienkiewicza, 
którego zbiory wypełniają zapewne oficynę dawnego dworu Cieciszowskich 
i Sienkiewiczów. Także w kościele znajduje się płaskorzeźba z podobizną 
Henryka Sienkiewicza i tablica przypominającą, że tu został ochrzczony 
wielki pisarz, prawnuk Teresy Lelewel, fundatorki świątyni okrzejskiej.

W oficynie dworu Cieciszowskich w  Woli Okrzejskiej mieści się 
Muzeum im. Henryka Sienkiewicza, w którym znajduje się popiersie pisarza 

dłuta Piusa Welońskiego, ufundowane w 1923 r. dla Uniwersytetu Lubelskiego 
przez Henryka Sienkiewicza, syna autora �Trylogii�, 

[fot. S.J. Rostworowski]
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ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Papiery genealogii Cieciszowskich i Sienkiewiczów, Ossol, 17925; Ma-
teriały genealogiczne w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej; ARCHIWUM 
ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: List Anny Rostworowskiej do S.M. Rostworowskiego, 
Toruń, 2 I 1964.
PUBLIKACJE: Korespondencja Joachima Lelewela z Karolem Sienkiewiczem, op.cit. s. 78; 
K. S. Bodzantowicz (właśc. Kajetan Suffczyńsaki), Kasper Cieciszowski, arcybiskup mohy-
lewski, metropolita całej Rosji, s. 207�341, [w:] Opowieści historyczne i pisma pomniejsze, 
Lwów 1875, s. 324, 332; A. Boniecki, Herbarz Polski, t. III. op. cit, s. 168; S. A. Boleś-
cic-Kozłowski, Henryk Sienkiewicz i jego ród. Studium heraldyczno-genealogiczne, Warsza-
wa�Lublin-Łódź 1917; J. Czempiński, Henryk Sienkiewicz dzielny wódz narodu. Jego żywot 
i czasy, Warszawa 1924, s. 12�13, 20; P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, op.cit. 
s. 78, 86�87; M. Danielewiczowa, Maska człowieka szczęśliwego, [w:] Sienkiewicz żywy, 
Londyn 1967 s. 7�8; M. Korniłowiczówna, Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i lu-
dziach mu bliskich, Warszawa 1978, s. 18�19; B.Wachowicz, Marie jego życia, op.cit., s. 
17�44; J. Płonka, Posłowie [w:] Hanna � poemat na tle powstania z 1863 R. napisał Golo-
denstern [? Tak jest podane, wydawca więcej nie wiedział], Kraków 2003, s. XI; Zalewski, 
Szlachta ziemi liwskiej, op.cit. (o Cieciszowskich Adamie Józefie, Ignacym i Jacku); A.T. 
Tyszka, Nekrologi �Kuriera Warszawskiego� 1821-1939, t. III 1853-1858, Warszawa 2007, 
s. 135.
INNE: Tablice epitafijne w kościele w Okrzei pod Żelechowem.

TEODORA, ur. 1790, druga córka Konstantego i Karoliny z Podoskich, zie-
mianka

Używała ponoć hiszpańskiej tabaki, co w jej czasach nie było dobrze 
widziane u osób płci niewieściej. Wychodziła dwukrotnie za mąż. 1 voto za 
Szymona hr. Stadnickiego h. Sreniawa, syna Stanisława, szambelana JKM 
i Anny z Chościak-Popielów h. Sulima, z którym się rozeszła i 2 voto za 
Antonim Noffokiem, generałem Wojska Polskiego, synem Jana i Magdaleny 
Gretz. Teodora, jak ukazują wspomnienia pani regentowej Szymanowskiej, 
uczestniczyła w balach i przyjęciach wydawanych w Warszawie, m.in. w pa-
łacu Bruhla. Szymanowska tak wspominała jeden z tych bali: Bawiłam się 
przedziwnie i naśmiałam się serdecznie z radości, com wzbudziła w Teodo-
rze Rostworowskiej, siostrze ciotecznej pani Janowej Cieciszowskiej, która 
później poszła za pana Łuszczewskiego. Koło północy, jak poszli wszyscy na 
kolację, Noffok i nowy mój wielbiciel, Wesołowski, znaleźli mi miejsce, choć 
dla wielkiej ciżby wiele mężatek stać musiało. Usiadłszy, spostrzegłam panią 
Adamową Cieciszowską, błąkająca się koło stołu. Że była w ciąży, ustąpiłam 
jej chętnie miejsce, sama zaś stanęłam za jej stołkiem. Noffok to spostrzegł 
i znów mi zrobił miejsce, wystarawszy się skądciś o wielki Grosso-Vater, 
który nad głowami przeniósł. Usiadłam więc, a że był obszerny, zrobiłam tę 
grzeczność Teodorze, żem jej odstąpiła połowę. Usiadła natychmiast, lecz nie 
podziękowawszy mi wcale, tak mnie uszczypnęła w udo, że w jednej chwi-
li karmazynowy rumieniec wystąpił na twarz i łzy rzęsiste zakręciły mi się 
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w oczach. Noffok stał naprzeciwko mnie i w tym momencie pił właśnie moje 
zdrowie. Przybiegł co prędzej, pytając czy mi nie słabo. �Nie� � odparłam 
i złożyłam wszystko na gorąco. Teodora zaś nie przeprosiła mnie wcale, ow-
szem, zaczęła mnie targać za rękawy, mówiąc, jak dziwny ich krój, wreszcie 
za zawój. Ale ja powiedziałam jej bardzo serio, żeby sobie dała spokój, bo 
Księżna by się gniewała, bo mi sama ten zawój upięła. W tym krótkim frag-
mencie występuje masę krewnych: Janowa Cieciszowska to Ewa z Orsettich, 
żona Jana Chryzostoma Cieciszowskiego, czyli szwagierka macochy Teodo-
ry Rostworowskiej, która poślubiła Jana Pawła Łuszczewskiego w 1809 po 
śmierci swego pierwszego męża. Owa Adamowa Cieciszowska w ciąży to 
starsza siostra Teodory Felicjanna z Rostworowskich, Antoni Noffok to na-
turalnie przyszły mąż Teodory, a księżna to Izabela Czartoryska. Wspomnie-
nie to wskazuje na nienajlepsze cechy charakteru Teodory, a zarazem mówi 
nam o tym, że już jako panna podkochiwała się w Antonim Noffoku, którego 
poślubiła dopiero po śmierci swego pieszego męża. Szymanowska w swym 
pamiętniku pisała: Nazajutrz Adolf Husarzewski, kuzyn Teodory, przyszedł do 
nich z rana na kawę i za pierwszą nowinę balową doniósł, że cała młodzież 
osądziła, że Grudzińskie i ja byłyśmy najpiękniejsze na wczorajszym pikniku. 
To samo powtórzył i pan Łuszczewski (...) Teodora uniesiona złością odpo-
wiedziała im na to: �Co za osobliwy gust, nie widzę w niej nic powabnego, 
taki kurdupel, tak się raz w raz czerwienieje, tak�. Byłaby jeszcze dłużej ga-
dała, ale Łuszczewski z Adolfem zaczęli się śmiać i powiedzieli: �A to widzę, 
że zazdrość przez Pannę gada�. Ów Adolf Husarzewski o tyle był kuzynem 
Teodory, że teściowa jej siostry Anieli po śmierci męża poślubiła Aleksandra 
Husarzewskiego, zapewne jego ojca. Całość tej relacji regentowej Szyma-
nowskiej w nienajlepszym świetle prezentuje Teodorę Rostworowską.

Jan, ojciec Antoniego, późniejszego męża Teodory, żonaty z Magdaleną 
Gretz, był pochodzenia niemieckiego, pisał się jeszcze zgodnie z transkryp-
cją niemiecką � Noffock. Był człowiekiem bardzo zamożnym, bankierem. 
Należał do masonerii. Natomiast Antoni Nofok był znany jako wojskowy, ur. 
w 1790 w Warszawie, 9 VI 1809 zaciągnął się do 8 pułku piechoty Księstwa 
Warszawskiego, w którym odbył wojnę z Austriakami. 10 X 1810 był już 
w randze kapitana w 16 pułku piechoty. Miał piękną kartę swego bohaterstwa 
z czasów kampanii moskiewskiej 1812. Został odznaczony Krzyżem Walecz-
nych i był kawalerem Orderu Virtuti Militari. Wojny z epoki napoleońskiej 
ukończył w stopniu kapitana. Podjął służbę w wojsku Królestwa Polskiego. 
25 V 1815 jest odnotowany jako kapitan w batalionie wzorcowym strzelców 
piechoty. Potem służył w pułku grenadierów gwardii. W 1825 został miano-
wany podpułkownikiem, a następnie generałem gwardii. 24V 1830 otrzymał 
znak honorowy za dwadzieścia lat nieskazitelnej służby oficerskiej. Warto 
wspomnieć, że jego zapewne bracia Jan i Stanisław także służyli w wojsku 
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Królestwa Kongresowego. Jan Nofok był adiutantem generała dyżurnego Jó-
zefa Rautenstraucha, a zatem też miał wysoką pozycję. Gdy wybuchło po-
wstanie gen. Antoni Nofok od 1 II 1831 dowodził 1 pułkiem strzelców. 6 
VI 1831 wystąpił jednak o dymisję. Przybył z województwa płockiego do 
Warszawy. 23 IX 1831 stanął przed Komisją Rządową Wojny, przed którą 
ponowił przysięgę wierności carowi. Z Warszawy udał się do swego majątku 
w Lenarczycach pod Sandomierzem [czy rzeczywiście to te Lenarczyce, sko-
ro jest mowa o starostwie lenarczyckim, to jest mała wioseczka, znam z au-
topsji], gdzie zamieszkał wraz z żoną Teodorą. Antoni Nofok od 10 I 1835 
otrzymywał z wojska z polecenia gen. Reutenstraucha zasiłek, przyznany na 
trzy lata. Zmarł w Woli Okrzejskiej i został pochowany na cmentarzu para-
fialnym w Okrzei obok Stefanii Cieciszowskiej. Teodora Noffok zmarła 27 
I 1856, także w Woli Okrzejskiej, pochowana została w Okrzei.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Zbór biletów wizytowych wysłanych do Joachima Lelewela. Rps BN 
I 9554, wizytówki: Le colonel aux Gardis Antoine Nofok, k. 133, M. Noffok, k. 134, M. 
Nofok ne Rostworowska, k. 135.
PUBLIKACJE: Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego, Warszawa 1823, 1825, 1829, 1830; 
P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, op.cit. s. 86, 87, 428;[imię] Szymanowska, 
Pamiętnik, Warszawa 1913, rozdz. XX; B. Wachowicz, Marie jego życia, op.cit., s. 29, 60; 
R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, Warszawa 1998, t. III, 
s. 208. 

ANIELA, ur. 1794 w Kłoczowie, trzecia córka Konstantego i Karoliny z Po-
doskich, ziemianka

Podobnie jak jej siostra Teodora używała tabaki hiszpańskiej. Dwukrotnie 
wychodziła za mąż: 1 voto za Adama Orsettiego h. Złotokłos, syna Dionize-
go i Elżbiety z Podoskiech h. Junosza, powtórnie zamężnej za Aleksandrem 
Onufrym Husarzewskim. W 1811, gdy poślubiła Adama, miała niespełna 
osiemnaście lat. Ślub odbył się w Kłoczowie. Ojciec Adama Orsettiego, Dio-
nizy, był bardzo zamożnym bankierem i wolnomularzem. Miał dwoje dzieci. 
Siostra Adama Ewa poślubiła Jana Cieciszowskiego, a zatem krewnego Anie-
li. Dziadkiem Adama był Wilhelm Orsetti, który dopiero w drugim małżeń-
stwie z Zofią Poniatowską, kasztelanką łączycką, miał dzieci. Rodzina Orset-
tich wywodziła się z Włoch. Jeden z jej członków od cesarza Maksymiliana 
otrzymał indygenat. Pierwszy Wilhelm Orsetti przybył do Polski w 1656. Za 
poniesione zasługi, a konkretnie za utrzymanie wojska w czasie potrzeby wo-
jennej, otrzymał w 1659 za czasów króla Jana Kazimierza polski indygenat. 
Ożeniony z Polką Zienowiczówną, osiadł na Podlasiu, gdzie nabył dobra. 
Trzeba powiedzieć, że Aniela także przez poślubienie Adama i wejście do 
rodziny Orsettich stała się współwłaścicielką wielkich dóbr Kowalewszczy-
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zna z Waniewem w pow. tykocińskim. Waniewo, należące niegdyś do �dóbr 
radziwiłłowskich�, w 1680 przeszło w ręce Wilhelma Orsettiego, którego po-
tomkowie założyli swoją siedzibę w Kowalewszczyźnie. Współżycie Anieli 
z Adamem było bardzo krótkie, bowiem przeżył on tylko dwadzieścia sześć 
lat, ur. w 1787, zmarł opatrzony sakramentami 27 V 1813 o godz. dziewiątej 
rano w Kowalewszczyźnie, jak zapisano, z gorączki i został pogrzebany na 
cmentarzu w Waniewie. Osierocił syna Artura, mającego dopiero dziewięć 
miesięcy, a więc urodzonego we wrześniu 1812. Artur później uchodził za 
młodzieńca miłego, pełnego werwy, wesołego i pogodnego, ale dość leniwe-
go. Lubował się w robieniu różnego typu kawałów. Znany był ze snobizmu. 
Kiedy stał się przedmiotem kpin kolegów z tego powodu, oświadczył im, że 
może się bez żadnej żenady ożenić z panną z mieszczańskiej rodziny. Gdy nie 
wierzyli, założył się z nimi o dość znaczną kwotę. Odnalazł pannę, córkę kup-
ca warszawskiego, z którą zawarł wystawny ślub w kościele Świętego Krzy-
ża w Warszawie. Po ślubie młoda para wsiadła do karety, by odbyć podróż po 
mieście. W pewnym momencie Artur przeprosił żonę, wysiadł z karety i tak, 
jak stał, zniknął bezpowrotnie. Wygrał zakład, unieszczęśliwiając partnerkę. 
Tym niby dowcipem przejął się bardzo ojczym Artura, Stefan Rostworowski. 
Utrzymywał kontakt z rodzicami poszkodowanej, a nawet po śmierci Artura 
jego syn Roman przyjął ją jako rezydentkę do Kowalewszczyzny. Po wybu-
chu powstania listopadowego Artur Orsetti w stopniu podporucznika wstą-
pił do Legii Litewsko-Ruskiej Konnej. Otrzymał przydział do sztabu przy-
bocznego Naczelnego Wodza. 13 IX 1831 poprosił o dymisję dla słabości 
zdrowia. Przybył do Warszawy, stanął przed Komisją Rządową Wojny, przed 
którą złożył przysięgę na wierność carowi. Uniknąwszy represji, wyjechał do 
Kowalewszczyzny. Pełnił tu funkcję starszego sekretarza, kierującego kan-
celarią marszałka szlachty guberni augustowskiej czyli swego ojczyma. Jego 
matka Aniela Orsetti poślubiła z końcem 1817 Stefana Rostworowskiego, 
syna Andrzeja i Józefy hr. Komorowskiej. Artur Orsetti pozostawał w sta-
nie bezżennym i gdy osiągnął trzydzieści lat, w 1832 formalnie odsprzedał 
Kowalewszczyznę swojemu ojczymowi Stefanowi Rostworowskiemu. Za 
te kwoty miał zapewnione w Kowalewszczyźnie dożywocie. W 1852 podjął 
pracę jako p.o. adiunkta w Banku Polskim. W Waniewie, gdzie znajduje się 
kościół parafialny Kowalewszczyzny, Artur jest wciąż wspominany. Bowiem 
na skrzyżowaniu drogi idącej w lewo do Waniewa a wprost do Kowalew-
szczyzny znajduje się figura Matki Boskiej, u podstawy której jest umiesz-
czona tablica z napisem: Na cześć i chwałę NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
Artur Orsetti wzniósł P. 1855. Rok ten to data ślubu jego przyrodniego brata 
Adama z Leonią Potocką. Może chciał ten rok jakoś specjalnie uczcić. Tego 
już dziś nie wiemy. Ale nadal miejscowi ludzie, chcąc wskazać przybyszowi 
drogę, mówią: Skręci pan koła Artura albo Pojedzie pan prosto, koło Artura. 
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Tak więc pamięć o Arturze jest bardziej trwała niż o dwóch pokoleniach Ro-
stworowskich, jakie zamieszkiwały Kowalewszczyznę. Artur umarł w domu 
swego ojczyma w 1860, po zapaleniu płuc, którego nabawił się na polowaniu. 
Został pochowany w Waniewie. Dalsze losy Anieli omówiamy przy osobie 
jej drugiego męża Stefana Rostworowskiego

ŹRÓDŁA:
ARCHIWA. ZBIORY: Kontynuacja umarłych podług ich wieku i stanu 1803�1813, księga w pa-
rafii Waniewo, rok 1803 poz. 3; S. M. Rostworowski, �Szkice do monografii Rodu z Rostwo-
rowa Rostworowskich herbu Nałęcz II dewiza �Nil conscire sibi�, t. IV, �Szkice życiorysów 
Rostworowskich pokolenia XV-go 1811�1907�, mps, Kraków 1946, s. 21, tenże: List do 
Mieczysławy Romankównej, Reims, 12 I 1962; AGAD, 82/II, 42. Materiały genealogiczne 
W. Wielądka.
PUBLIKACJE: �Kurier Warszawski� nr 308 z 19 XI 1852 i nr 167 z 1 VII 1854; P. Lelewel, 
Pamiętniki i diariusz domu naszego, op. cit, s. 86, 242; N. Żmichowska, J. Baranowska, 
Ścieżki przez życie. Wspomnienia, opr. M. Romankówna, Wrocław 1961, s. 320; M. Kała-
majska-Saeed, Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo łomżyńskie, Warszawa 1986, 
s. 78-80 � Waniewo; ***********[autor]Z. Zacharewicz, Rostworowski Stefan, PSB t. 32/2, 
s.237-238; S. Leitgeber, Nowy almanach błękitny, op.cit. s. 51(błędnie podane imię z Podo-
skich Orsetti � Magdalena, winno być Elżbieta); R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów 
powstania listopadowego, Warszawa 1998, t. III, s. 478.
INNE: Kaplica Marki Boskiej na skrzyżowaniu dróg do Waniewa.
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ROZDZIAŁ XLIX

POKOLENIE XIII–XV ROSTWOROWSKICH

JULIAN I JAN 
– OSTATNI Z LINII KŁOCZOWSKIEJ

POKOLENIE XIII
Syn Konstantego i Anny z Cieszowskich

JULIAN Ludwik Leon, ur. 1803 w Kłoczowie, syn Konstantego i Anny z Cie-
ciszowskich

Jego edukacją w najwcześniejszym okresie życia, gdy miał osiem lat, zaj-
mował się ks. Leopold Moroz, pijar, dziekan stężycki i proboszcz kłoczowski. 
Julianowi poświęcone były najpóźniejsze dokumenty, jakie S.M. Rostwo-
rowski odnalazł w archiwum kłoczowskim. Ojciec Juliana zmarł, gdy miał 
dziesięć lat, matka w kilka lat później. Nad sierotą roztoczyła opiekę ciotka, 
siostra matki, Antonina z Cieciszowskich Netrebska wraz ze swoim mężem 
Józefem. Gdy Julian uzyskał wiek pełnoletni osiadł w Kłoczowie i zarządzał 
swoim majątkiem. Ożenił się naturalnie z kuzynką, Izabellą Orsetti, która 
w wielu czterdziestu dwóch lat zmarła przy urodzeniu bliźniąt, lecz wcześ-
niej wydała na świat dwoje dzieci. Na Juliana spadł obowiązek wychowania 
dwojga sierot: syna Jana i córkę Marię. Nieszczęsna sytuacja rodzinna spra-
wiła, że żył w pewnej izolacji od innych domów swoich kuzynów Rostwo-
rowskich. Gdy wszyscy oni, w związku z wydaniem w Królestwie Polskim 
ustawy określającej prawo o szlachectwie, wspólnie przedkładali niezbędne 
dokumenty, o tyle Julian do Heroldii Królestwa Polskiego zgłosił się sam. 
Jego certyfikat � zaświadczenie, noszące numer porządkowy 4459, zostało 
wydane znacznie później od tych, które otrzymali inni Rostworowscy z nu-
merami od 3299 do 3306. Niemniej Julian skorzystał z doświadczenia swoich 
kuzynów, którzy się powołali na to, że ich protoplastą był Jan Rostworow-
ski, kasztelan. Co więcej, wyprowadził wywód, w którym udowodnił, że jest 
prawnukiem owego kasztelana. Stąd też na posiedzeniu z 30 X/4 XI 1837 
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jego wnioskowi o potwierdzenie szlachectwa nadano nr 1 wśród wszystkich 
na posiedzeniu tym rozpatrywanych, a co do całej grupy wniosków Herol-
dia jednomyślnie je zatwierdziła i wypowiedziała się przychylnie co do ich 
zgodności z wymogami ustawy. Julian zatem zadbał o to, by mieć potwier-
dzony tytuł szlachecki, natomiast o utrzymanie dóbr kłoczowskich w swoich 
rękach zadbać już nie potrafił. Być może do gospodarki rolnej w ogóle nie 
czuł powołania. Wiadomo bowiem, że jeszcze za życia żony wydzierżawił 
Kłoczów, wpierw Franciszkowi i Katarzynie z Wiszowatych Jaworskim, 
którzy dzierżawę trzymali w latach 1843�1849, a potem, w 1851, Janowi 
Czapskiemu, który był dłuższy czas dzierżawcą i nawet w Kłoczowie jest po-
chowany. Ostatecznie jednak Julian Rostworowski rodowy Kłoczów w 1856 
sprzedaje Janowi Marcinkowskiemu. Za pieniądze pozyskane z tej transakcji 
została zakupiona znacznie mniejsza Zawadówka w parafii wereszczyńskiej, 
w powiecie włodawskim oraz mieszkanie w Lublinie. Być może opuszczając 
Kłoczów ku pamięci potomnych w kościele tamtejszym wmurował taką oto 
tablicę: Konstantemu Rostworowskiemu podkomorzemu stężyckiemu i Annie 
z Cieciszowskich Rostworowskiej Nayukochańszym swym Rodzicom oraz Iza-
bellli z Orsettich Rostworowskiej zmarłej dnia 15 grudnia 1850 Naydroższej 
żonie przywiązany syn i mąż kładzie ten pomnik w rodzinnej świątyni. Dawny 
dwór Rostworowskich w Kłoczowie przetrwał do 1912, kiedy to został roze-
brany. Część starych mebli przejął zamieszkujący nieopodal młynarz, a reszta 
uległa zniszczeniu. Ostatnimi właścicielami majątku byli Tarnowscy, których 
groby są na cmentarzu.

Pozostałość z dawnych dziejów � stara plebania w Kłoczowie
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Ostatnie lata życia Julian spędzał bądź u syna w Zawadówce, bądź 
w Lublinie, gdzie miał stałe mieszkanie. Przebywał także często w gościnie 
u Antoniego Ignacego Rostworowskiego w Milejowie. Otóż w księgach zgo-
nów parafii milejowskiej pozostał zapis: Działo się we wsi Milejowie dnia 9 
marca 1868 roku o godzinie 12 w południe stawili się JW. Antoni Roztworow-
ski, obywatel, właściciel Milejowa, lat 34 i Jan Chojnowski, rządca majątku 
milejowskiego, lat 35 mający, i oświadczyli nam, że w dniu 5 marca o godzi-
nie 12 w południe roku bieżącego zmarł w Milejowie czasowo zamieszkały, 
urodzony w Kłoczowie w powiecie żelechowskim Julian Roztworowski, lat 
65 mający, obywatel, właściciel Zawadówki, wdowiec od lat kilkunastu, syn 
Konstantego i Anny z Cieciszowskich małżonków, podkomorzego stężyckie-
go. Po przekonaniu się naocznym o zejściu Juliana Roztworowskiego akt ten 
stawiającym się niniejszym odczytany wraz z stawiającymi podpisali świad-
kowie: Jan Chojnowski i Ks. Bartłomiej Banach. Pieczątka okrągła Dziekana 
Lubartowskiego. Tak więc wiemy, że Julian Rostworowski zmarł 5 III 1868 
w Milejowie i został pochowany w krypcie podziemnej kościoła milejow-
skiego. Anna Rostworowska, wnuczka Antoniego Ignacego, zapisała: O Stry-
ju Juliuszu mówiono, że ukazywał się w starym domu milejowskim. Leży pod 
kościołem tamże. Ja często modlę się za �drzewo�, tj. i za �konary� i za 
żyjących, ale głównie za zmarłych. Zjawy stryja Juliana zniknęły dopiero jak 
w Milejowie rozebrano stary dwór po Suffczyńskich. Pod Kłoczowem jest 
mała wioska Julianów, przypominająca imię ostatniego właściciela tych ma-
jętności pochodzącego z rodziny Rostworowskich. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S.M. Rostworowski, �Szkice życiorysów Rostworowskich w XIX wieku 
z zasłyszanych i odczytanych szczegółów spisane z pamięci�, mps, Kraków, grudzień 1944, 
tegoż �Rostworowscy herbu Nałęcz. Ich kolebka, rozmieszczenie i stan posiadania w XIV�
XVII wieku w Wielkopolsce�, mps., Reims 1960, s. 2 (w posiadaniu S.J. Rostworowskiego); 
AGAD, II Rada Stanu sygn. 146, s. 408�409; Archiwum Parafii Milejów, Księga zgonów 
1868, poz. 20; List Anny Rostworowskiej do S.M. Rostworowskiego, Toruń, 11 I 1964.
PUBLIKACJE: Jan Nałęcz Rostworowski, Wspomnienia z roku 1863 i 1864, Kraków 1900, 
s. 14, 45, 93: P. Lelewel, Pamiętniki i diariusz domu naszego, Wrocław 1966, s. 86, 242, 437

IZABELA z ORSETTICH ROSTWOROWSKA h. Złotokłos, ur. 1808, córka 
Franciszka Orsettiego i Zofii z Markowskich h. Szeliga, żona Juliana 

Miała dwoje dzieci, syna Jana i córkę Marię. Jednakże 15 XII 1850 zmar-
ła w swym domu w Kłoczowie przy urodzeniu bliźniąt. Wraz z nimi została 
pochowana w podziemiach miejscowego kościoła parafialnego

ŹRÓDŁA
PUBLIKACJE: A. T. Tyszka, Nekrologi �Kuriera Warszawskiego� 1821-1939, t. II 1846�1852, 
Warszawa 2007, 8466.
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POKOLENIE XIII
Syn (przedślubny) Konstantego i Anny z Cieciszowskich

ALEKSANDER, prawdopodobnie syn Konstantego i Anny z Cieciszowskich 
(przedślubny), niewymieniany przez historyka rodzinnego S.M. Rostwo-
rowskiego, niemniej odnotowany jako uczestnik powstania listopadowego

Po upadku powstania schronił się w Krakowie. W 1836 został wydalony 
z Krakowa przez Austriaków, przez Triest przybył do Marsylii. 21 V 1835 
trafił do Privas, następnie mieszkał w Villeneuve -de -Berg w departamencie 
Ardeche. W 1837 przebywał w Dieulefit. W czerwcu 1838 znalazł się w szpi-
talu w Valence, zagrożony utratą wzroku. Jeszcze w kwietniu 1841 wiadomo 
było, że przebywał w Paryżu. Wiódł zatem życie emigranta tułacza. Osiero-
cony wcześnie, nie miał oparcia w rodzicach.

ŹRÓDŁO
PUBLIKACJE: R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. III, 
Warszawa 1998.

POKOLENIE XIV
Jedyny syn JULIANA i IZABELI z Orsettich

JAN Nepomucen, ur. 6 VI 1838 w Kłoczowie, jedyny syn Juliana i Izabe-
li z Orsettich, ziemianin, podporucznik w powstaniu styczniowym, pisarz 
(publikował jako Jan Nałęcz-Rostworowski), statystyk, działacz Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskiego, właściciel Zawadówki i kolonii Wójek

Z odznaczeniem ukończył szkołę średnią w Lublinie, potem odbył studia 
rolnicze w Grignon we Francji. Po powrocie do kraju prowadził gospodarkę 
swego majątku Zawadówka w pow. włodawskim, guberni siedleckiej. Był to 
majątek nieduży, równie skromny był dworek, jaki zamieszkiwał Rostworow-
ski. Gdy do Zawadówki przybył oddział kawalerii w czasie powstania, to, jak 
pisał, szczupły mój domek zaledwie naczelnika i jego przybocznych pomieś-
cił. Wybuch powstania styczniowego wkroczył w spokojny tryb jego życia, 
pędzonego w przygranicznym zakątku ziem Królestwa Polskiego. Jan Nałęcz 
Rostworowski wyznawał: Jak większa część właścicieli ziemskich podzielałem 
opinię �Dyrekcji�, tj. władzy stronnictwa umiarkowanego i byłem przeciwny 
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wybuchowi. Rezultat pierwszej fazy powstania ze stycznia 1863 też oceniał ne-
gatywnie, zdając sobie sprawę z tego, że podjęcie walki nie przyniosło opano-
wania miast i przejęcia broni od Rosjan. Nie zakładał, aby zupełnie nieuzbrojo-
ne oddziały powstańcze mogły pokonać Rosjan. Uważał, że powstanie miałoby 
szansę wtedy, gdyby nastąpiła interwencja mocarstw zagranicznych. Jednak, 
mimo wszystkich obiektywnie formułowanych ocen i zastrzeżeń do szeregów 
powstańczych się zaciągnął. Bezpośrednią przyczyną takiej decyzji było to, że 
władze powstańcze ziemianom, niemal gwałtem � jak pisał � narzucały obo-
wiązek pełnienia prac organizacyjnych w imieniu Rządu Narodowego. Ponie-
waż Rostworowski tego typu aktywności nie lubił, uznał, że stosowniejszym 
dla niego wyborem będzie wstąpienia do wojska i podjęcie otwartej walki.

15 VI 1863 udał się do Tyśmienicy we Włodawskiem i wstąpił jako prosty 
strzelec do 3 sekcji strzelców w oddziale jednego z najlepszych dowódców 
powstańczych mjr. Karola Krysińskiego. Wkrótce znalazł się w wirze walk 
pod Wyrykami i Sajówką na Podlasiu. Po bitwie pod Janówką koło Sławatycz 
(11 VII 1863), jaka przyniosła szczęśliwy wynik stronie polskiej, Jan Rostwo-
rowski z rozkazu Rządu Narodowego został 22 sierpnia mianowany podpo-
rucznikiem. Początkowo był adiutantem dowódcy, potem oboźnym, wreszcie 
komendantem oddziału liczącego piętnastu jeźdźców. Do jego osoby m. in. 
odnosił się rozkaz dzienny nr 11, wydany w Warszawie 22 VIII 1963 przez 
Komitet Centralny Naczelny i Rząd Narodowy do wojsk powstańczych. Roz-
kaz ten zawierał taki fragment: W województwie podlaskim po bitwie pod 
Romanowem odznaczył się dowódca oddziału mjr Krysiński, który głównie 
przyczynił się do zwycięstwa, w ciągu tygodnia 4 odbył potyczki i wszędzie 
wyszedł zwycięsko; między innym odznaczyli się podporucznicy: Jan Rostwo-
rowski.� następują dalsze nazwiska..Mianowani zostali � porucznikiem Jan 
Rostworowski i dalsze nazwiska. 

Porucznik uczestniczył w końcowej fazie zasadzki, jaką zorganizowali 
powstańcy pod wodzą gen. Jana Heydenreicha �Kruka� pod Żyrzynem, roz-
bijając skutecznie konwój wojskowy idący od strony Dęblina. Rostworow-
ski miał rzeczywisty talent pisarski i w swoich Wspomnieniach z roku 1863 
i 1864 znakomicie opisywał bitwy i potyczki, w jakich brał udział. Jego relacja 
z bitwy pod Żyrzynem daje obraz pozostający swą grozą w pamięci: strzały 
umilkły i straszny widok mnie uderzył, tym straszniejszy, że nie mając udziału 
w bitwie, nie odczuwałem tego podniecenia i gorączki, jakie ona sprawia. 
Garstka piechoty rosyjskiej, czarna od dymu, stała ponuro, z bronią w dół 
spuszczoną; otoczona była dosłownie wałem ciał ludzkich po kilka jedno na 
drugim leżących. Konie artyleryjskie, pobite, tarzały się we krwi z porwanymi 
zaprzęgami, jaszczyki wywrócone w rowie; powóz również z pobitymi końmi, 
w nim dwie bezprzytomne kobiety, jedna w wieku, druga młoda: na stop-
niu powozu z szablą w ręku i rozpłataną głową pułkownik, mąż tej młodszej, 
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dowódca oddziału; dalej żyd nieżywy ze strachu leżał w bryczce kupieckiej, 
a konie spokojnie skubały trawę w rowie. Jak to na wojnie bywa, fortuna 
kołem się toczy. Rosjanie postanowili pomścić klęskę żyrzyńską i starli się 
z siłami powstańców z dwóch województw pod Fajsławicami, rozbijając ich 
zgrupowania niekiedy doszczętnie. Wtedy to została wybita trzecia sekcja 
strzelców, w której poprzednio służył Rostworowski. Postanowił się na jakiś 
czas wycofać z akcji do swego domu w Zawadówce. Jednakże wkrótce wró-
cił pod rozkazy mjr. Krysińskiego i dalej dowodził swoim konnym oddzia-
łem, który nazywał bandą. 

Zdaniem historyka Stanisława Góry oddział Rostworowskiego odegrał 
ważną rolę w bitwach pod Wytycznem (7 XI 1863) i wspólnie z majorem Kry-
sińskim pod Żółkiewką (24 XII 1963). Jest wspominany, że 9 listopada wpadł 
do Włodawy, ranił dwóch piechurów i uszedł. Brał czynny udział w bitwach 
pod Rossoszem i Kolanem nieopodal Parczewa. Znów mamy świetny opis 
bitwy pod Kolanem: Krysiński kazał mi wziąć jazdę i objechać z nią nieprzy-
jaciela, a gdy ujrzę rozwinięty sztandar, uderzyć. Tymczasem zaczął wysuwać 
swoje kompanie z lasu i rozwijać je przed nieprzyjacielem. Gdy już się znacz-
nie od lasu oddaliły, jazda rosyjska rzuciła się na nie, lecz one, zwinąwszy 
się w czworoboki, cofały się ku lasowi i nawet w las zagłębiły. Nieprzyjaciel 
naciskał je i piechota rzuciła się nawet w las z bagnetem do ataku, lecz została 
przyjęta tak gęstym ogniem krzyżowym ze strony cofającego się batalionu Bar-
deta i będącego w zasadzce Eytminowicza, że spiesznie wybiegła na pole (...) 
Wtedy cała nasza piechota wybiegła z lasu z rozwiniętym sztandarem. Widząc 
to daliśmy ognia i rzuciliśmy się na furgony nieprzyjaciela. Jazda więc rosyjska 
zamiast być użytą przeciw piechocie, musiała śpieszyć ku nam. Nie mogliśmy 
ryzykować starcia z dragonami i ułanami, których była w dwójnasób większa 
siła � ale rozsypaliśmy się w tyralierę i nadal zajmowaliśmy nieprzyjaciela. 

Opisywane przez Rostworowskiego bitwy były krwawe i wielu powstań-
ców w nich ginęło. Starczy prześledzić losy owych ułanów, którymi dowodził 
porucznik. A więc: 1. Dobosz, ułan austriacki, zginął pod Rossoszem; 2. Fran-
ciszek, przyprowadzony z Zawadówki, ranny pod Rossoszem, został w szere-
gach; 3. Ziemba, ułan rosyjski, zginął pod Kolanem; 4. Szober, Czech, kirasjer 
austriacki, zginał pod Malinówką; 5. Baraniuk, ułan rosyjski, ranny pod Ma-
linówką, poszedł do szpitala; 6. Pester, Węgier, huzar austriacki, ranny pod 
Malinówką, został w szeregach; 7. Białecki, ułan b. Wojsk Polskich, padł pod 
Zienkami, zabity. I tak można by wyliczać dalej. Tylko dwóch nie odniosło 
żadnych ran, a razem sześciu przetrzymało przy życiu kampanię podlaską i po-
zostało w szeregach. Ta prezentacja podwładnych Rostworowskiego wskazuje 
jak różni ludzie zaciągali się do wojsk powstańczych. Dowódcy pochodzili ze 
szlachty polskiej, natomiast żołnierz miał różną genezę, niekiedy w ogóle nie 
był Polakiem, lecz Włochem, Węgrem, Rosjaninem czy Czechem. 
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Rostworowski w swoich Wspomnieniach kilkakrotnie wskazywał na to, 
że dowódcy, tworzący tzw. sztaby, z reguły kwaterowali osobno od żołnierzy, 
korzystając z gościny okazywanej im w dworach szlacheckich. Mieli dobre 
jedzenie i spanie, a często uczestniczyli w rozrywkach towarzyskich, ofiaro-
wywanych im przez gościnne panie domu. Tymczasem żołnierz żył osobno, 
nocując po stajniach i stodołach. Nieraz zdarzało się, że kozacy napadali na 
te legowiska i mordowali żołnierzy, którzy nie potrafili zorganizować obro-
ny bez dowódcy. Ów brak przestrzegania zasad współżycia wojskowego był 
� zdaniem Rostworowskiego � przyczyną wielu niepowodzeń powstańczych. 
On sam kierując się duchem demokratycznym, opartym na moralnych za-
sadach chrześcijaństwa, wskazujących wszystkich ludzi jako równych co 
do swej godności, wyrzekł się całkowicie życia sztabowego. Całą kampanię 
spędzał razem ze swymi żołnierzami, z nimi śpiąc, jedząc i razem walcząc. 
Podczas postojów uczył ich nawet czytać i pisać. Twierdził, iż wojna może 
wyrabiać moralnie. Pisał, że Życie wojskowe, ale nie w pokoju, tylko w czasie 
wojennym, jest szkołą, w której wyrabia się prawdziwa religijność, głęboka 
wiara, a nawet zabobon. 

Jego Wspomnienia nie wyrażają żadnej nienawiści do Rosjan. Są oni je-
dynie traktowani jako nieprzyjaciel wojenny. Prawdopodobnie por. Jan nie 
był zdolny do jakiejkolwiek nienawiści. Anonimowy autor przedmowy do 
jego wspomnień zapisał o nim warte przytoczenia słowa: ani siłą fizyczną 
nie imponował, gdyż był drobnej postaci i niskiego wzrostu, ani życiowym lub 
wojennym doświadczeniem; górował jedynie moralną przewagą, a prowadził 
ludzi sercem szczerozłotym, jakie im okazywał w każdej okoliczności, zapomi-
nając o sobie, gdy chodziło o losy cudze, surowym będąc dla siebie, skorym 
do pobłażliwego sądzenia innych. Te cechy charakteru odbijają się na kar-
tach jego wspomnieniowej prozy: pogodne spojrzenie na świat, religijność, 
odwaga i prawdziwe ułański animusz, a do tego ogromna miłość do swego 
konia, zwanego Dosią. Wspomnienia Nałęcz Rostworowskiego są prekursor-
skie wobec innych, spisywanych przez Rostworowskich ułanów-żołnierzy, 
walczących o wolność Polski w późniejszych już czasach, jak chociażby Sta-
nisława Rostworowskiego � legionisty.

Na por. Jana przyszła jednakże także kryska. Był mroźny dzień 31 XII 
1863. Zatrzymali się w pewnym dworze pod Sernikami nieopodal Lubartowa. 
Co dopiero zasiedli do stołu, gdy nagle na podwórzu pojawili się kozacy. Na 
szczęście ogniem karabinów wyparto ich na jakiś czas z podwórza. Ale już 
do zabudowań dochodziła rosyjska piechota. Polscy ułani zaczęli wymykać 
się przez półotwarte wrota podwórzowe, otwierające drogę na pola. Zacytuj-
my wspomnienie por. Jana: Tymczasem nasz ostatni przejeżdżał przez wrota. 
Pospieszyłem za swymi, we wrotach była już walka z piechotą i jazda do nich 
dopadała. Z prawej strony natarł na mnie kozak, z lewej oficer dragoński, jak 
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się pokazało później, dowódca tego oddziału. Z całej siły palnąłem kozaka 
w baranią czapkę, pochylił się na kark konia, lecz z dragonem byłoby źle, 
bo miałem go po lewej stronie, gdyby nie Markiewicz, który, pomimo że sam 
przedzierał się wtedy przez piechotę, jednak zawrócił się i strzałem z karabi-
nu, o dwa kroki, roztrzaskał głowę tego majora. To zrobiło pewną dywersję 
na naszą korzyść. O ile mi się zdawało, byłem ostatni, wskoczyłem we wrota 
pomiędzy piechotę, i rąbiąc na prawo i lewo, a raczej odpychając szablą 
bagnety wśród krzyku Rosjan �koli, koli�... otrzymałem pchnięcie w prawą 
nogę nad kolanem, Dosia zaś dwa, jedno w szyję, drugie w łopatkę i wyniosła 
mnie z biedy. Za nami posypały się kule i pogoń tętniła. Rana jego sprawiła, 
że na następnym postoju, znów napadnięty przez kozaków, nie zdołał dosiąść 
konia i o mało co nie zginął. 

Wkrótce potem Rostworowski jako komenderujący eskortą swego dowód-
cy Krysińskiego, przekroczył granicę z Galicją. Potem znów przeszedł granicę 
z Królestwem pod Charzewicami, niedaleko Rozwadowa, od strony dużego 
kompleksu lasów. Ponownie pod rozkazami Bronisława Deskura przeszedł 
na stronę austriacką, by organizować zaciąg nowych oddziałów. W między-
czasie zmieniło się stanowisko Austriaków, którzy zaczęli czynnie zwalczać 
powstańców przechodzących do Królestwa. Przygotowywana przez Rostwo-
rowskiego przeprawa przez San została wykryta, a on aresztowany w Grębo-
wie, w majątku państwa Dolańskich. Rostworowski przedstawiał się władzom 
austriackim jako emigrant przybyły z Francji. Został więc ostatecznie wysłany 
do Monachium, a stamtąd dojechał do Paryża, gdzie się utrzymywał za pie-
niądze przesyłane mu z Królestwa przez ojca. Czterech jego podkomendnych, 
którzy przeżyli walki powstańcze, zaciągnęło się do polskiego legionu jazdy, 
który miał walczyć w Meksyku o interesy cesarza Maksymiliana.

Relacje Rostworowskiego są także z tego względu ciekawe, iż ukazują 
prostych żołnierzy, uczestników powstania. Okazuje się, że często byli oni 
zawodowymi wojskowymi, najmującymi się do różnych wypraw wojennych. 
Podczas walk zdobywali pieniądze od tych, których wśród nieprzyjaciół uda-
ło się im zabić. To była niejako ich gaża wojskowa. Ze zdobytych zasobów 
utrzymywali się w czasie pokoju. Pamiętnik Jana Nałęcza jest ważnym doku-
mentem historycznym, wspominanym i cytowanym przez wielu historyków 
piszących o powstaniu styczniowym.

Rostworowski do Kongresówki powrócił z Francji w 1865. Odsiedział 
jakiś czas w rosyjskim więzieniu, które jednak lepiej wspominał od austriac-
kiego. Potem znów zamieszkał w Zawadówce. Podczas powstania był ka-
walerem, bo w ciężkich chwilach wspominał tylko ojca i siostrę jako swych 
bliskich. Mieszkając w Zawadówce zawarł w 1871 związek małżeński z Ro-
zalią z Waliszewskch. Z żoną bywał u swego kuzyna Antoniego Ignacego 
Rostworowskiego w Milejowie, stając się najbliższym przyjacielem domu, 

Rostworowski-Monografia tom2.ind963   963Rostworowski-Monografia tom2.ind963   963 2013-03-20   15:07:412013-03-20   15:07:41



~ 964 ~

świadkiem na jego ślubie jeszcze w 1871, uczestnikiem wszystkich uroczy-
stości rodzinnych. Pozostawił jak najmilsze wspomnienia, również wśród sy-
nów pana domu. Był ojcem chrzestnym dzieci Antoniego: Feliksa Józefa Bo-
gusława � wcześnie zmarłego, Wawrzyńca Ignacego Ksawerego, Wojciecha 
Hilarego Stanisława, i wkrótce zmarłego Andrzeja Wincentego Piusa. Naj-
młodszy syn pana domu,Jan Jacek Rostworowski, po latach pisał do swojej 
kuzynki, że Jan z Zawadówki był przemiłym, dobrym człowiekiem, wesołym 
w towarzystwie (o ile był bez swojej żony), dowcipnym, ale nigdy wątrobia-
no-złośliwym. W pożyciu ze swoją żoną musiał być nieszczęśliwy, bo to była 
pani o charakterze od stryja wprost przeciwnym. Stryj wydawał się przy niej 
onieśmielonym, przybitym. Cena o relacja, dająca obraz Jana z Zawadówki

Rostworowski pochodził z Podlasia i ziemię tę na pewno kochał. Dał 
temu wyraz, publikując w �Pamiętniku Fizjograficznym� artykuł Jeziora Łę-
czyńsko-Włodawskie. Pisywał też artykuły do �Gazety Rolniczej�. Pismo to 
24 I (5 II) 1886 ogłosiło konkurs na opracowanie najpraktyczniejszego wzor-
ca książek rachunkowych dla gospodarstwa większej własności. Motywem 
ogłoszenia konkursu było przekonanie, że właściciele ziemscy nie stosują ra-
chunkowości rolnej. Na konkurs wpłynęło dziewięć prac. Sędziami konkur-
sowymi byli: Adam Przanowski, Tymoteusz Łuniewski i Józef Jeziorowski. 
Oni to 26 V 1888 w �Gazecie Rolniczej� ogłosili wynik, wskazując, że zwy-
cięzcą został Jan Rostworowski, który ukrywał się pod godłem �Nil conscire 
sibi�. Przyjęcie tego właśnie godła świadczyło o tym, jak bardzo Jan z Za-
wadówki był przywiązany do historii i tradycji swej wybitnej rodziny, skoro 
jej dewizę mówiącą �Niczego sobie nie wyrzucać� przyjął za swoje godło. 
Sędziowie przyznali zwycięzcy nagrodę w kwocie 300 rb. i zapewnienie, że 
jego praca może być wydana nakładem �Gazety Rolniczej�. Tak też się stało. 
Ukazała się pod tytułem Rachunkowość rolnicza, z podaniem, że jest to pra-
ca nagrodzona na konkursie �Gazety Rolniczej� pod godłem �Nil conscire 
sibi� w Warszawie, w 1889. Wydanie tej książki dawało dopiero obraz tego, 
jak wielki nakład pracy włożył autor w przygotowanie omawianego w niej 
zagadnienia. Jest to przede wszystkim praca obszerna, licząca około dwustu 
stron. Autor opracował wzór rachunku kasowego, wzór rachunku produkto-
wego, model dziennika czynności i księgi głównej. Wyodrębnienie tych dzia-
łów służyło rozsegregowaniu wszystkich przychodów i wydatków pomiędzy 
poszczególne działy danego majątku. Wprowadzone wzory preferowały sy-
stem kalkulacji, jaki winien być przestrzegany w każdym majątku. 

Gdy w roku 1888 ogłaszano wynik konkursu, mówiono, że zwycięzcą 
jest radca Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 
w Siedlcach i właściciel dóbr Zawadówka w pow. włodawskim. A zatem 
jeszcze przed ogłoszeniem konkursu Rostworowski był radcą TKZ, ale po 
otrzymaniu pierwszej nagrody powołano go na stanowisko dyrektora Biu-
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ra Statystycznego Towarzystwa 
w Warszawie. Przesądziło o tym 
to, że jego związek z Zawadówką 
uległ rozluźnieniu. Wpierw zdecy-
dował się przekazać w wieczystą 
dzierżawę dziewięciu chłopom łąki 
i pastwiska w Zawadówce i kolo-
nii Wójku, które stanowiły głów-
ny areał jego posiadłości. Już z 30 
X 1893 mamy ważną informację 
zawartą w liście Marii z Gloge-
rów Rostworowskiej, zamieszka-
łej wówczas w Warszawie: Miłe 
tu mamy sąsiedztwo Jasia Radcy 
(Stryja), taki to dobry, serdeczny 
i rozumny człowiek, ona za to do-
syć nieprzyjemna. Czyli, że już Jan 
tańcujący na imieninach bratanka 
Wawcia w Milejowie nie był od je-
sieni 1893 właścicielem ziemskim, 
sprzedał Zawadówkę i zamieszkał 
na stałe w Warszawie przy ul. Ma-
zowieckiej 4. W Warszawie też wy-

dał cenną publikację Wiadomości statystyczne dotyczące dóbr obciążonych 
pożyczką Tow. Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim, opubliko-
waną też w języku rosyjskim. Pozycja ta sprawiła, że tytułowano go ojcem 
statystyki polskiej. W 1897 został członkiem komitetu dyskontowego przy 
warszawskim kantorze Banku Państwa. Gdy testamenty ostatnich Kickich 
ustanowiły dużą fundację ich imienia, a kurator miał być wyznaczony przez 
Towarzystwo Kredytowe Ziemskim, jednogłośnie Jan Rostworowski został 
wybrany tym jedynym kuratorem fundacji Śp. bar. L. Kickiego. Funkcję tę 
pełnił sumiennie aż do swej śmierci, przyczyniając się do rozwoju majątków 
stanowiących podstawę fundacji.

Jan Nepomucen interesował się historią rodziny Rostworowskich. Przy-
gotował poświęcone jej dziejom opracowanie, które przekazał Adamowi 
Bonieckiemu. Niestety tekst ten zaginął w Warszawie. Henryk Sienkiewicz 
nazywał go wujem i spotykał się z nim chętnie, właśnie u kresu jego życia. 
Jan Rostworowski zmarł 5 I 1898 w Warszawie. Został pochowany na cmen-
tarzu Powązkowskim. Dopiero po jego śmierci w Krakowie nakładem Spółki 
Wydawniczej Polskiej zostały w 1900 wydane jego Wspomnienia z roku 1863 
i 1864, których fragmenty były w 1913 przedrukowane w �Skaucie� i w 1919 

Jan Nałęcz Rostworowski (1838-1898) �  syn 
Juliana, właściciel Zawadówki pow. Włodawa, 

porucznik w postaniu styczniowym, 
autor pamiętnika, statystyk, 

dyrektor Biura Statystycznego Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, 
kurator Fundacji Kickich
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w �Żołnierzu Polskim�. Służ-
bę wojskową Jana Rostwo-
rowskiego z czasu powstania 
styczniowego przypomina tab-
liczka umieszczona na ścianie 
kwatery grobów powstańczych 
na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach w Warszawie. Tab-
liczkę tę umieścił Stanisław Ro-
stworowski, późniejszy generał 
w Armii Krajowej, ceniący po-
stać protoplasty-żołnierza.

Sylwetka Jana Rostworow-
skiego rysuje się nadzwyczaj 
dodatnio. Okazał się nie tylko 
dzielnym żołnierzem-powstań-
cem, ale także człowiekiem 
o zmyśle historycznym, skoro 
spisał swoje przeżycia z okresu 

walk. Ten zmysł historyczny objawił także, przygotowując dla Adama Bo-
nieckiego, wykaz genealogiczny swojej rodziny. Ale był nie tylko żołnierzem 
i pisarzem. Okazał zamysł ustalenia zasad rachunkowości rolniczej. Wresz-
cie napisał pierwszą w naszych dziejach pracę o charakterze rozprawy sta-
tystycznej i na tym polu był również prekursorem. Był więc człowiekiem 
o bardzo szerokiej gamie zainteresowań, które go inspirowały do podejmo-
wania prac wysoce użytecznych społecznie. W stosunkach z ludźmi kierował 
się zasadami demokratycznymi. Posiadany areał ziemski nie wysprzedał, lecz 
przekazał w użytkowanie chłopom ze swego majątku. Miał wiele cech jedna-
jących mu ogólną sympatię ludzi. Był już niestety ostatnim przedstawicielem 
w linii męskiej rodziny Rostworowskich wywodzących się z Kłoczowa, dziś 
zwanego Kłoczewem.

Bibliografia: Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie, �Pamiętnik Fizjograficzny� 1882 
i odbitka, omówienie E. Dziewulski, Nachylenie magnetyczne w Warszawie, War-
szawa 1882, s. 76�78; Rachunkowość rolnicza, Warszawa 1889, Ctatnitičeskija, 
�Wiadomości Statystyczne�, Warszawa 1896; Wiadomości statystyczne dotyczące 
dóbr obciążonych pożyczką Tow. Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim, 
Warszawa 1896; �Gazeta Rolnicza� 1898, nr 3, s. 20; Wspomnienia z roku 1863 
i 1864, Kraków 1900, przedruki fragmentów: �Skaut� 1914, t. III; Z dawnych lat. 
�Święty Boże, Święty Mocny� (bitwa pod Malinówką), �Żołnierz Polski� 1926, nr 
47, s. 877, Z dawnych lat, Gawędy przy ognisku biwakowym, �Żołnierz Polski�1927, 
nr 1�2, s. 12�13.

Klepsydra Jana Rostworowskiego
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ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Akt notarialny dzierżawy wieczystej łąk i pastwisk wsi Zawadówka i kol. 
Wójek, będącej własnością Jana Rostworowskiego w posiadaniu Alfreda Dąbrowskiego 
z Zawadówki; Archiwum Związku Rodziny Rostworowskich listy: Marii Rostworowskiej 
do syna Michała, Warszawa, 13 X 1893, Jana Rostworowskiego do Romana Rostworow-
skiego, Warszawa, 21 X 1897; S. M. Rostworowski, �Szkice do monografii Rodu z Rostwo-
rowa Rostworowskich herbu Nałęcz II dewiza �Nil conscire sibi�, t. IV �Szkice życiorysów 
Rostworowskich pokolenia XV-go 1811�1907�, mps, Kraków 1946 (w posiadaniu S. J. Ro-
stworowskiego);. Archiwum Parafii Milejów. Księga chrztów od 1874; 
PUBLIKACJE: Zmarli, �Gazeta Rolnicza� 1898, nr 3, s. 29; NN, Przedmowa [w:] J. Nałęcz- 
Rostworowski, Wspomnienia z roku 1863 i 1864, op.cit., s. 5�6;. S. Zieliński, Bitwy i potyczki 
1863�1864, Rappersvil 1913, s. 69, 72�73; Kronika powstania 1863�64 roku, �Nowa Refor-

Jan Rostworowski ma swoją tabliczkę w kwaterze powstańców styczniowych 
na warszawskich Powązkach, ufundowaną przez gen. Stanisława Rostworowskiego
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ma� 1913; K. Estreicher, Bibliografia polska, t. IV, Kraków 1916, s, 66; Polska encyklopedia 
szlachecka. Wykazy polskich rodzin szlacheckich t. VI, opr. S. J. Starykoń Kasprzycki i ks. 
M. Dmowski, Warszawa 1938, s. 278; Eligiusz Kozłowski, Od Węgrowa do Opatowa 3 II 
1963�21 II 1964, wybrane bitwy z Powstania Styczniowego, Warszawa 1962, s. 154, 168, 
199; E. Kozłowski, Bibliografia Powstania Styczniowego, Warszawa 1964, poz. 1976, 1977, 
2473, 2474; Prasa tajna z lat 1861�1864, cz. 1, opr. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław�War-
szawa 1966, s. 528; Dokumenty Wydziału Wojny Rządu Narodowego 1863�1864, opr. S. 
Chankowski, S. Kieniewicz, Wrocław�Warszawa 1973, s. 16; Dokumenty terenowych władz 
wojskowych Powstania Styczniowego � Materiały i dokumenty, Wrocław 1976, s. 32�35; S. 
Góra, Partyzantka na Podlasiu 1963�1964, Warszawa 1976, s. 8 i nast.; E. M. Rostworow-
ski, Popioły i korzenie, Kraków 1985, s. 211, 213, 216�220, 541; S. Konarski, Rostworowski 
(Nałęcz Rostworowski) Jan Nepomucen, PSB,t. 32/2, s. 201�202, H. Sienkiewicz, Listy, cz. 
III, opr. M. Bokszczanin, Warszawa 1996, s. 236, 240; B. Wachowicz, Marie jego życia, War-
szawa 1994, s. 44�47; J. Płonka, Posłowie [w:] Hanna � poemat na tle powstania z 1863 R. 
napisał Goldenstern, Kraków 2003, s. X; E. Niebelski (red.), Epilog styczniowej insurek-
cji, Lublin 2006, s. 324; Z. Giemza, Teren Poleskiego Parku Narodowego miejscem pobytu 
i obozowania powstańców styczniowych, �Parki Narodowe� 2007, nr 1, s. 4-6.

ROZALIA Teodora Maria (Rose) z WALISZEWSKICH ROSTWOROWSKA h. 
Leszczyc, ur. 6 I 1841 w Kozicach w parafii Piaski, woj. lubelskie, jako cór-
ka Feliksa Józefa, dziedzica dóbr Lubień w obwodzie kujawskim, zamiesz-
kałego we wsi Gole, oraz Zofii Barbary Aleksandry Marianny Raczyńskiej 
h. Nałęcz, żona Jana

Po mieczu była wnuczką Walente-
go Waliszewskiego, marszałka szlachty 
pow. kowelskiego i Marianny Dąbskiej 
h. Godziemba, zaś po kądzieli Jana 
Raczyńskiego, dziedzica dóbr Kozice 
i Ewy z hrabiów Suchodolskich h. Ja-
nina, córki Alberta hr. Suchodolskiego 
(1749�1826), kasztelana radomskiego, 
posła na Sejm Czteroletni, właściciela 
dóbr Wojcieszków i Petroneli z Sucho-
dolskich h. Pobóg. Rozalia ochrzczona 
została w parafii Piaski. Miała braci: 
Gustawa (ok. 1835�1855), poetę i Ka-
zimierza, ur. 1849, znanego pisarza 
w zakresie tematyki historycznej. Była 
wychowana w kręgu kultury francu-
skiej i dobrze znała francuski, uży-
wając go w korespondencji. W 1871 
poślubiła Jana Rostworowskiego. Ślub 
odbył się w parafii Świętego. Krzyża 

Rozalia z Waliszewskich Rostworowska 
(1841�1903) � żona Jana, matka jego 

dwóch córek Ewy i Róży, niezamężnych
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w Warszawie. W małżeństwie tym przyszły na świat dwie córki: Ewa i Róża, 
co przesądzało o tym, że kłoczowska linia Rostworowskich wymarła. W ro-
dzinie pozostawiła wspomnienie osoby o trudnym charakterze, niezdolnej do 
uszczęśliwienia swego męża. Potocznie miano ją nazywać �Rózią z wieczną 
fleksją�. Z mężem zamieszkiwała w Zawadówce, a ok. 1893 przeniosła się 
do Warszawy, gdzie przebywała do swej śmierci. Zmarła 31X1903 w Warsza-
wie, a pochowana została w Lubieniu. pow. włocławski.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: ARCHIWUM ZWIĄZKU RODZINY ROSTWOROWSKICH: List Rose Rostworow-
skiej do Michała Rostworowskiego, Warszawa, b. d.; S. M. Rostworowski, �Szkice do mo-
nografii...�, op.cit.; list A. Sz. Waliszewskiego do S. J. Rostworowskiego, Poznań 28 X 2006.

POKOLENIE XV
Córki JANA i ROZALII z Waliszewskich

EWA Izabela Rozalia Pelagia, ur. 11 VII 1874 w Zawadówce, starsza córka 
Jana i Rozalii z Waliszewskich

Mieszkała od 1912 razem ze swą siostrą Różą w Czernej pod Krzeszowi-
cami k. Krakowa. W dawnych latach był tu erem, obecnie w Czernej znajduje 
się bardzo pięknie położony klasztor OO. Karmelitów. Tu jest też grób św. 
Rafała Kalinowskiego. W pobliżu klasztoru znajduje się dom rekolekcyjny, 
prowadzony przez siostry karmelitanki. Przed 1934 dwie siostry Rostworow-
skie wybudowały tu drewniany, dom piętrowy ustawiony pomiędzy klaszto-
rem a domem rekolekcyjnym karmelitanek. Dom ten ma dwa wejścia, gdyż 
cechą charakterystyczną sióstr Rostworowskich było to, że starały się zacho-
wać jakąś odrębność od siebie. Wszędzie chodziły osobno. Żyły bardzo bied-
nie, gdyż fundusz przekazany im przez ojca zdewaluował się. Pod koniec ży-
cia zamierzały dom ten przekazać na internat karmelitów bosych z Wadowic, 
ale ostatecznie został on dany oo. karmelitom w Czernej, którzy za to mieli 
się nimi opiekować. Karmelici przejęli dom, lecz opiekę nad samotnymi ko-
bietami zlecili siostrom karmelitankom. Obecnie �domek Rostworowskich� 
zajmowany jest przez nie.

Rostworowskie przez całe otoczenie nazywane były hrabiankami. Same 
natomiast mówiły, że przeszłość minęła, a one w rzeczywistości hrabiankami 
nie są, bo ich pradziadek nie opłacił taksy za tytuł hrabiowski. Gdy 8 IV 1983 
do Czernej przybył S.J. Rostworowski, zakonnice dotykały go z podziwem 
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jako prawdziwego hrabiego. Były jego pojawieniem się ogromnie zadziwio-
ne, gdyż myślały, że wraz ze śmiercią Ewy już żadnych hrabiów Rostworow-
skich na świecie nie ma. Ewa i Róża żyły skromnie, były pobożne, chciały 
mieszkać jak najbliżej sanktuarium OO. Karmelitów. Cechowała je jednak 
pewna duma rodowa. Wstydziły się wszelkiej pracy fizycznej. Miały mały 
ogródek, ale mówiono o nich, że w nocy wyrywały małe marchewki, żeby 
ludzie nie widzieli, że one pracują. Jak relacjonowała przełożona karmeli-
tanek, matka Małgorzata, hrabianki Rostworowskie twierdziły, że zajmują 
się tłumaczeniem jakichś tekstów francuskich dla klasztorów, ale czy im to 
przynosiło jakiś dochód, tego nie wiadomo. Według relacji S.M. Rostworow-
skiego, który odwiedził je w 1935, Ewa była epileptyczką, młodsza Róża się 
nią opiekowała. W czasie II wojny światowej obie siostry Rostworowskie 
znalazły się w skrajnej biedzie. Świadczy o tym list, jaki napisała Ewa do 
swej kuzynki Jadwigi Rostworowskiej, zamieszkałej w Krakowie: Moja dro-
ga Siostrzyczko! Mam do ciebie wielką prośbę, wstyd mi, że cię tak nudzę, ale 
jesteśmy tak przyciśnięte, że już nie możemy dać rady. Czy nie masz jakiego 
koca czy kołdry na zbyciu, którą mogłabyś nam dać, bo sprzedajemy co się 
tylko da, kołdry, płaszcze, żeby mieć co jeść, tak że w końcu nie będzie miała 
Rózia czym się przykryć, a zima za pasem i może być ciężka! Ten list tak-
że wskazuje na jej aktywność religijną. Opisuje, że uczestniczyła w procesji 
z okazji odpustu św. Teresy i wysłuchała wspaniałego kazania proboszcza 
z Nowej Góry, który mówił o zezwierzęceniu instynktów ludzkich. Wspo-
minała o odrestaurowaniu kaplicy św. Jana od Krzyża, w której odbędzie się 
comiesięczne spotkanie jej zgromadzenia z o. Alfonsem, przeorem OO. Kar-
melitów z Czernej. Wspominała o wysiedleniu karmelitanek z Poznania i ze 
Lwowa, które przybywają szukać schronienia do Krakowa. Widać, że jej za-
interesowania obracały się wyłącznie w kręgu spraw klasztorno-religijnych. 

W pamięci sióstr z Czernej, dzielących się wspomnieniami w 1983, Ewa 
była miła, miała pogodny charakter i była bardzo wesoła. Siostra Małgorzata 
opiekowała się nią aż do śmierci. Ewa nie chciała umrzeć w nocy i nie chciała 
zimą. Uważała, że śmierć w nocy wywoła wiele zamieszania i przysporzy 
kłopotów. Podobnie myślała, że jej śmierć zimą sprawi siostrom wiele trudu, 
bo będzie trzeba ją transportować po śniegu na odległy cmentarz parafial-
ny. W rezultacie miała umrzeć w czerwcu 1952 w Czernej. Istniała w rodzi-
nie wersja, że w posiadaniu Ewy Rostworowskiej znajdował się medalion 
w stylu bizantyńskim z cząstką Drzewa Krzyża Świętego wraz z pergaminem 
uwierzytelniającym relikwię i został on jako depozyt rodzinny złożony Oj-
com Karmelitom w Czernej. (W 1928/1929 widział go u karmelitów Stefan 
M. Rostworowski). Medalion ten był ofiarowany Zygmuntowi Zbierzchow-
skiemu przez papieża Innocentego IX w podzięce za przywiezione przez nie-
go dary po odniesionym nad Turkami zwycięstwie pod Wiedniem. Kierując 
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się wolą odnalezienia tego medalionu S.J. Rostworowski z datą 12 IV 1983 
wystąpił z pismem do o. Bronisława Tarki, przeora Ojców Karmelitów Bo-
sych w Czernej z zapytaniem, czy Ewa Rostworowska medalionu tego nie 
złożyła w kościele w Czernej. Na pismo to przyszła odpowiedź z datą 5 VI 
1983, podpisana przez o. Beniamina Józefa (nazwisko nieczytelne), kierow-
nika Archiwum Prowincji OO. Karmelitów Bosych w Czernej, stwierdzające, 
że klasztor w Czernej owej czcigodnej relikwii nie posiada. Potwierdziły to 
poszukiwania z roku 2010 o. Benigniusa, karmelity, który przejrzał kronikę 
zakonną w Czernej i zapisu o relikwiach nie znalazł.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: J. Stablewski [Dziennik], BKUL, rps 398/2; Listy: Ewy Rostworowskiej 
do Jadwigi Rostworowskiej, Czerna 20 X [1941] S. M. Rostworowskiego do S. J. Rostwo-
rowskiego, Reims, 3 I 1963; relacja o. Benigniusa, karmelity z Krakowa.

RÓŻA Zofia Paulina, ur. 29 VI 1876 w Zawadówce, młodsza córka Jana 
i Rozalii z Waliszewskich, była tą, która się opiekowała swoją starszą sio-
strą

S.M. Rostworowski wspominał, że w domu panien Rostworowskich 
w Czernej były cenne obrazy ich pradziadka Konstantego, dziadka Juliana 
i jego żony Izabeli z Orsettich oraz Ludwiki z Rostworowskich Podkańskiej. 
Róża obraz Ludwiki ofiarowała Stefanowi, który go w 1939 oddał do reno-
wacji w Warszawie, gdzie zaginął już u początku wojny. Siostry Rostworow-
skie utrzymywały głównie kontakt ze swym ciotecznym bratem Stanisławem 
Dąbrowskim, benedyktynem pod imieniem zakonnym Klemensa. Róża Ro-
stworowska zmarła 5 VI 1944 w Michałowicach, w domu swej ciotki Marii 
i Tadeusza Dąbrowskich. Powinna być pochowana w grobowcu rodzinnym 
Dąbrowskich w Węcławicach. W Czernej po siostrach Rostworowskich po-
został krzyż wiszący u wejścia do kaplicy w domu rekolekcyjnym. Zostało też 
drewniane pudełko � skrzynka na listy z kałamarzami, w którą była wmonto-
wana mała szufladka � schowek na biżuterię. Ale Ewa i Róża Rostworowskie 
w tym schowku trzymały tylko książeczki do nabożeństwa i różaniec.

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: S. M. Rostworowski, Album rodzinny: Gałąź najmłodsza (lubelska), k. 
131-132; S. M. Rostworowski, Genealogia Rodu Rostworowskich..., op.cit. s. 27; Pismo 
Archiwum Prowincji OO. Karmelitów Bosych w Czernej z 5 VI 1983; ARCHIWUM ZWIĄZKU 
RODZINY ROSTWOROWSKICH: List: S.M. Rostworowskiego do Anny Rostworowskiej, Reims, 
24 I 1964; relacja z odwiedzin w Czernej 8 IV 1983 S. J. Rostworowskiego.
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POKOLENIE XIV
Jedyna córka JULIANA i IZABELI z Orsettich

MARIA, ur. w 1845 w Kłoczowie, jedyna córka Juliana i Izabeli z Orsettich

Dzieciństwo miała smutne, gdyż matka odumarła ją, gdy miała pięć lat. 
Opiekę nad nią roztoczyła Konstancja Cieciszowska, przyrodnia siostra jej 

ojca, która dopiero po spełnieniu 
wobec swej bratanicy roli opiekun-
ki i wychowawczyni wstąpiła do 
Zgromadzenia Panien Kanoniczek 
w Warszawie. Maria nauki pobie-
rała w Warszawie, gdzie mieszkała 
na stancji pod opieką Zofii Bab-
skiej. W 1867 w kościele wizytek 
w Warszawie poślubiła Tadeusza 
Żądło-Dąbrowskiego h. Radwan, 
ur. w 1829, syna Józefa, majora WP, 
powstańca listopadowego i Marii 
z Zawiszów Czarnych (1787�23 
XII 1875). Major Żądło- Dąbrowski 
był z kolei synem Onufrego i Tekli 

z Piegłowskich h. Nałęcz. A Maria Za-
wiszanka córką Barnaby, posła na Sejm 
Wielki z ziemi gostyńskiej. 

Tadeusz Żądło-Dąbrowski, o szes-
naście lat starszy od swej żony Marii Ro-
stworowskiej, miał już za sobą bogate ży-
cie. Do gimnazjum uczęszczał w Płocku, 
skąd został usunięty z wilczym biletem. 
Udało się go jednak umieścić w szkole 
rolniczej na Marymoncie w Warszawie. 

Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
tablica nagrobna kanoniczki Konstancji 
Cieciszowskiej, która była opiekunką 

osieroconej małej Marii Rostworowskiej 
i zmarła w jej domu w Michałowicach

Maria Rostworowska (1845�1927) 
� córka Juliana, żona Tadeusza Dąbrowskiego, 
matka pięciorga dzieci wychowanych w duchu 

głęboko religijnym
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Po jej ukończeniu zamieszkał z mat-
ką w Pruszczynie, parafia Orszy-
mowo, pow. wyszogrodzki. W 1863 
pomagał powstańcom, za co został 
uwięziony w Modlinie. Zwolniony, 
dość często bywał w Warszawie, 
gdzie poznał u swej krewnej kano-
niczki Konstancji Cieciszowskiej, 
ówcześnie już ksieni, swą przyszłą 
żonę Marię. Młoda para osiadła 
w Pruszczynie, gdzie na świat przy-
szły pierwsze dzieci: Teresa (1867�
1911), od 1896 żona Mariana Ma-
jewskiego h. Starykoń (1870�1904), 
Stefan, ur. w 1868, który zmarł mło-
do, kolejny syn Stanisław, który pod 
imieniem o. Klemensa został człon-

kiem Zakonu Benedyktynów, przebywał 
głównie w Lubiniu w Wielkopolsce oraz 
Tadeusz, ur. 11 XI 1873, później żona-
ty z Jadwigą z Majewskich, zapewne 
siostrą swego szwagra, męża Teresy. O. 
Klemens pozostawił pamięć człowieka 
wielkiego ducha. Przetłumaczył w 1914 
i 1928 �Reguły benedyktyńskie� oraz 
żywot św. Benedykta w 1932. Zmarł 
w 1953. Wreszcie już w Michałowicach 
rodzi się ostatnie, lecz najwybitniejsze 
dziecko Marii z Rostworowskich i Ta-
deusza � Maria Izabela Dąbrowska (12 
IX 1880�10 X1948), późniejsza zmar-
twychwstanka pod imieniem Maria Mał-
gorzata, która umarła w opinii świętości; 
prowadzony jest proces jej beatyfikacji. 
Maria chrzczona była w Więcławicach, 
a jej rodzicami chrzestnymi byli wuj 
Bronisław Czarnowski i jego bratanica 

Tadeusz Dąbrowski (1830-1903) 
� późniejszy budowniczy zameczku 
w Michałowicach pod Krakowem

Matka Maria Małgorzata Dąbrowska, 
zmartwychwstanka (1880�1948) 

� najmłodsza córka Marii Rostworowskiej, 
w latach 1938�1948 była matką generalną 
zgromadzenia, umarła w opinii świętości 
i jest prowadzony jej proces beatyfikacyjny
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Elżbieta Czarnowska. O matce Marii Małgorzacie wiele lat później o. Jacek 
Woroniecki powiedział:, że była dziedzicznie obciążona zacnością i heroizmem. 
O niej to w kronice klasztoru w Kętach istnieje zapis: 14 września 1901 zgłosiła 
się do nas młodziutka krewna hrabiny Rostworowskiej. Maria Małgorzata śluby 
zakonne złożyła dopiero w 1907, wpierw ukończyła Wyższe Kursy Żeńskie 
zwane Muzeum im. Baranieckiego. W latach 1907�1916 była mistrzynią no-
wicjatu, przełożoną domu we Lwowie (1918�1920), w Warszawie (1920), rad-
ną generalną (1920�1926), przełożoną generalną zgromadzenia(1926�1938), 
przełożoną prowincji (1938�1946). Założyła dwadzieścia dwa domy zakonne 
w kraju i za granicą oraz podzieliła Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego na cztery prowincje. 

Maria z Rostworowskich Dąbrowska wydała zatem na świat pięcio-
ro dzieci i wychowała je w duchu głęboko religijnym. Być może, że na jej 
wewnętrzną formację duchową miała zdecydowany wpływ późniejsza ksie-
ni kanoniczek ciotka Konstancja Cieciszowska. Można mówić o tym, że to 
Maria wychowała swoje dzieci, bowiem jej mąż Tadeusz zmarł 30 IV 1903 
i został pochowany w Więcławicach. A zatem przeżyła swego męża o dwa-
dzieścia cztery lata

Wracając do chronologii dziejów tej rodziny, trzeba nadmienić, że już 
w 1875 w życiu Dąbrowskich nastąpiło ważne wydarzenie. Otóż nabyli oni 
od hr. Krasickiej z domu Kołłątaj, majątek Michałowice w guberni kieleckiej, 
oddalony o kilkanaście kilometrów od Krakowa, lecz ówcześnie znajdujący 
się w innym państwie, podległym władzy rosyjskiego cara. W Michałowi-
cach znajdował się stary dwór ks. Hugona Kołłątaja, nie nadający się jed-
nak do zamieszkania. Tadeusz Dąbrowski wyremontował dom i sprowadził 
matkę, Marię z Zawiszów Czarnych, która jednak w dzień przed wigilią Bo-
żego Narodzenia tegoż roku zmarła. Jako pierwsza z Dąbrowskich zastała 
pochowana na cmentarzu parafialnym w Więcławicach, gdzie wzniesiony 
grobowiec w późniejszych latach przygarnął wielu członków tej rodziny. 
W Michałowicach jeszcze wówczas kościoła parafialnego nie było. Złe wa-
runki mieszkaniowe skłoniły Tadeuszostwa Dąbrowskich do budowy pałacu 
zdolnego pomieścić ich rozrastającą się rodzinę. Według projektu Teodora 
Talowskiego, architekta krakowskiego, w Michałowicach powstaje bardzo 
oryginalny w swej koncepcji zameczek, mający jak gdyby charakter obronny. 
Na ścianie frontowej w formie chorągwi kościelnej umieszczone są herby ro-
dowe Radwan i Nałęcz. Do zameczku przylega gotycka kaplica, w której jest 
obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Białe ściany kaplicy mają ozdo-
by w formie liści krzewu winnego, malowane przez siostrę pana domu Zo-
fię Dąbrowską. W tej kaplicy w późniejszych latach będą chrzczone z wody 
przez o. Klemensa dzieci jego brata Tadeusza i Jadwigi z Majewskich, a więc 
Maria (17 I 1910�11 IV 2000) i Jerzy, który zginął w Katyniu. Dzieciom 
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Grobowiec rodziny Dąbrowskich na cmentarzu parafialnym w Więcławicach, 
w którym pochowana została Maria z Rostworowskich Dąbrowska

Ściana frontowa zameczku, na której powyżej umieszczone są herby 
Radwan Dąbrowskich i Nałęcz Rostworowskich
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tym nie chciano wystawić rosyjskich metryk. Czekano, aż Polska odzyska 
niepodległości i dopiero wtedy zgłoszono ich urodzenie w parafii w Więcła-
wicach. Sam ten akt oczekiwania, który w wypadku Marii (Marychny) trwał 
osiem lat, świadczył o niezachwianym patriotyzmie tej rodziny, a wzniesienie 
kaplicy, uzupełniającej konstrukcję wybudowanego zameczka, świadczyło 
o zdecydowanej religijności Marii i Tadeusza Dąbrowskich. W Michałowi-
cach przychodzą na świat dalsze wnuki Marii z Rostworowskich. Tu urodził 
się także drugi syn Dąbrowskich, prawdopodobnie Marian, zmarły tamże 30 
III 1944 i pochowany w Więcławicach. Kolejnym jego bratem był Stanisław 
(4 II 1918�11 V 1995), jedyny żonaty spośród rodzeństwa. Wreszcie na świat 
przyszła najmłodsza wnuczka Marii z Rostworowskich, Krystyna, ur. około 
1920, zmarła 5 V 1990. Sama Maria po owdowieniu mieszkała w Krakowie, 
zameczek oddając swemu synowi Tadeuszowi i jego dzieciom. Wówczas to 
odwiedził ją Antoni Rostworowski z Milejowa z córką Nuną, która po latach 
opisała to spotkanie: Mieszkanie było bardzo ciasne z powodu wielkiej ilości 
mebli i mało widne. Jeszcze została mi w pamięci atmosfera wielkiej serdecz-
ności względem tatusia i przez to względem nas i wzajemnie tatusia względem 
ciotki. Ulicy nie pamiętam, a twarz ciotki jak przez mgłę. Była siwa, czarno 
ubrana. Nie interesowała mnie specjalnie. Mogło tak być, skoro ciotka stała 
już nad grobem. Serdeczność tego spotkania była zrozumiała, skoro jej brat 

Zameczek Dąbrowskich w Michałowicach jakoby obronny
[fot. S.J. Rostworowski]
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Jan Nałęcz był największym przyjacielem domu milejowskiego za czasów 
ojca Tolcia � Antoniego Ignacego. Maria zmarła 27 V 1927 w Michałowi-
cach. Została pochowana w więcławickim grobowcu rodzinnym. Wzniesio-
ny przez Dąbrowskich pałac -zameczek został spalony w 1979 i ostatecznie 
sprzedany Stanisławowi Lorenzowi, który go odbudował i wyposażył jego 
wnętrza. Pamięć o Dąbrowskich jako właścicielach Michałowic już się zacie-
ra, natomiast nie gaśnie kult Marii Małgorzaty Dąbrowskiej � matki general-
nej zmartwychwstanek. 

ŹRÓDŁA
ARCHIWA. ZBIORY: Archiwum rodzinne zgromadzone przez S. M. Rostworowskiego; List 
Anny Rostworowskiej, do S.M. Rostworowskiego, Toruń 2 I 1964; Relacja Władysława Ba-
rana z Michałowic. 
PUBLIKACJE: B. Żulińska, Matka Maria Małgorzata Dąbrowska CR 1880-1910, Rzym 1967.; 
Encyklopedia katolicka, t. III, Lublin 1985 (hasło Dąbrowska Maria Izabela); G. Welik, Ży-
cie codzienne ziemiaństwa guberni siedleckiej (1867�1914), cz. 2. Życie rodzinne, �Wia-
domości Ziemiańskie�, nr 20 z 8 XII 2004, s. 13, ibidem Szlachta podlaska od połowy XIX 
wieku do III Rzeczypospolitej, Siedlce 2004, s. 34.
INNE: Benedyktyni � historia zakonu w Polsce. Odnowa (wiek XX), Internet; Informacje 
Elżbiety z Potockich Mallet.
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MONUMENTA ROSTWOROWSKICH

I.  Wybudowane przez nich kościoły i obiekty sakralne

1. Zofia z Rosfarowskich i Jan Chryzostom Potuliccy � kaplica NMP w Chodzieży 
(1628) i kościół pw. św. Mikołaja i Floriana w Chodzieży (ok. 1630).

2. Teresa z Rostworowskich Załuska � kolegium OO. Jezuitów w Lublinie (1732�
1737).

3. Jan Wiktoryn Rostworowski � kościół parafialny w Kłoczowie (1737�1742).
4. Franciszek Rostworowski � kontynuacja budowy kościoła pw. św. Jana Chrzci-

ciela w Kłoczowie (1742�1755).
5. Jacek-Hiacynt Rostworowski � drewniany kościół parafialny w Kosowie La-

ckim (1755).
6. Jacek Hiacynt Rostworowski � kontynuacja budowy kościoła w Kłoczowie, 

szczególnie kaplicy pw. św. Barbary i dzwonnicy (1755�1761).
7. Łukasz Bentkowski i Salomea z Rostworowskich � fundatorzy i kolatorzy koś-

cioła parafialnego w Żabiance k. Ułęża (1771).
8. Konstancja z Lanckorońskich i Antoni Jan Rostworowscy ok. 1775�1777 czy-

nią zapisy na budowę kościoła murowanego w Prażmowie i są nazywani jego 
fundatorami.

9. Franciszek Rostworowski � rozpoczęcie budowy kościoła pw. św. Małgorzaty 
w Parkowie (1780�1781).

10. Józef Jakub Sołtyk, mąż Salomei z Rostworowskich, przekazał 10 zł na Kon-
went Kanoników Regularnych w Miechowie (1794).

11. Ks. prob. Ignacy Rostworowski wybudował kaplicę w Prażmowie (ok. 1800).
12. Andrzej Rostworowski � wznoszenie murów nowego kościoła w Prażmowie 

(1788�1800).
13. Z Fundacji Ludwiki z Rostworowskich Potkańskiej (1818) � kościół pw. św. 

Zofii w Bliżynie.
14. Anna z hr. Dzieduszyckich Rostworowska � fundacja kościoła pw. św. Antonie-

go Padewskiego w Miropolu (1820).
15. Kościół parafialny w Milejowie wzniesiony przez Marią z Jansenów Rostworow-

ską (1856), natomiast cmentarz, budynki gospodarcze, wyposażenie w organy i pa-
ramenty kościelne fundacji Antoniego Ignacego Rostworowskiego, także za jego 
staraniem w 1859 nastąpiła konsekracja kościoła pw. Wniebowstąpienia NMP.
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16. Anna z Rostworowskich i Florian Kobylińscy � fundatorzy kościoła pw. św. 
Floriana w Radzanowie, budowę z ich woli ukończyli Maria z baronów Koby-
lińskich i Stefan Hołyńscy w 1859.

17. Roman Rostworowski � kolator i współfundator murowanego kościoła pw. Naj-
świętszej Panny Maryi w Waniewie (1870�1877).

18. Kościół oraz budynki wspólnoty parafialnej wniesione w 1907 w Wiśniewie 
przez kapłana Wawrzyńca Rostworowskiego.

19. Kościół parafialny wspólnoty mariawickiej wzniesiony w Mińsku Mazowie-
ckim przy dużym współudziale finansowym kapłana Wawrzyńca Marii Fran-
ciszka Rostworowskiego.

20. Kaplica mariawicka w Żarnówku zbudowana przez kapłana Wawrzyńca Marię 
Franciszka Rostworowskiego.

21. Kaplica pw. Matki Boskiej Pośredniczki Wszystkich Łask wzniesiona w 1937 
w Szczakach przez Antoniego Marię Rostworowskiego.

22. Ojciec Jakub Rostworowski SJ � wzniósł trzy kościoły w Zambii: Bwacha pod 
Kabwe (1994), Mumbwa (ok. 2000), Lungobe (2009). 

23. Ojciec Tadeusz Rostworowski SJ � w latach 1997�2000 w Jassach w Rumunii 
budowa Kolegium Jezuickiego Xaverianum wraz z kaplicą, powstałego dzięki 
funduszom przekazanym przez Zakon OO. Jezuitów z Rzymu.

II.  Wzniesione przez nich pałace

1. Franciszek Rostworowski � pałac w Wełnie, rozpoczęcie budowy w 1762.
2. Feliks Rostworowski � pałac w Kozietułach, rozpoczęcie budowy po 1863..

III.  Grobowce i groby Rostworowskich

Pień Główny i Linia Najstarsza
1. Grobowiec Franciszka Rostworowskiego pod posadzką kościoła w Parkowie 

oznaczony płytą z herbami, m. in. Nałęczem (1781). Na tej płycie tej umiesz-
czone są też inne herby: Grzymała (Grabowscy), Ogończyk (Bukowieccy), Trzy 
Kotwice (Turno), Wierzbna (Rydzyńscy). Podpłyną herbu Abdank spoczywa tu 
również Maria z Kołaczkowskich Rostworowska (1781).

2. Grobowiec Rodziny Rosengardtów na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 
wzniesiony przez Konrada Rosengardta, w którym spoczywają: Izabella Teresa 
z Rosengartów hr. Rostworowska (1824), jej rodzice Konrad Rosengardt (1817) 
i Zofia z Finków I v. Rosengardtowa, II v. Obuch-Woszczatyńska (1843) oraz za-
znaczony osobno stojącą tablicą Wiktor Andrzej Nałęcz Rostworowski (1922).

3. Grobowiec Nałęcz Rostworowskich na cmentarzu Powązkowskim w Warsza-
wie, wzniesiony z fundacji Janusza Rostworowskiego wg projektu arch. Broni-
sława Brodzic Żochowskiego, w którym spoczywają: Jan Nepomucen Nałęcz 
Rostworowski (1847), Jan Nałęcz Rostworowski (1853), Stefan Nałęcz Ro-
stworowski (1867), Juliusz Nałęcz Rostworowski (1874), Karolina z Kofflerów 
pierwszego ślubu Franciszkowa Hrabina Potocka, obecnego ślubu Nałęcz Ro-
stworowska (1885), Janusz hr. Rostworowski (1891), Gabryel hr. Rostworow-
ski (1907), Aniela hr. Rostworowska (1921).
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4. Grób Rodziny Rostworowskich znajdujący się po lewej stronie kościoła pa-
rafialnego w Waniewie, w którym są pochowani: Aniela z Rostworowskich, 
I voto Orsetti, II voto hr. Rostworowska (1830) oraz jej dzieci: Adelajda 
(1825), Gustaw (1832), Adam (1870) Rostworowscy. Płytę z napisem �Grób 
Rodziny Rostworowskich� około 1984 r. usunął i zniszczył proboszcz wa-
niewski.

5. W podziemiach kościoła parafialnego w Okrzei spoczywa Felicjanna z Rostwo-
rowskich Cieciszowska (1854), Teodora z Rostworowskich Noffok (1856).

6. Grobowiec Dąbrowskich-Rostworowskich na cmentarzu parafialnym w Więcła-
wicach, w którym spoczywają: Maria z Zawiszów Czarnych Dąbrowska (1875), 
Tadeusz Dąbrowski (1903), Maria z Rostworowskich Dąbrowska (1927), Ma-
rian Dąbrowski (1944), Róża Rostworowski (1944).

7. Grobowiec Rostworowskich na cmentarzu Rakowickim w Krakowie wznie-
siony przez prof. Michała Rostworowskiego, w którym spoczywają: Rafaela 
Rostworowska, córka Michała (1892), Roman hr. Rostworowski (1906), Marya 
z Glogerów Romanowa hr. Rostworowska (1911), Marie-Rose z bar. Christin 
hr. Rostworowska (1923), Leonia z Rostworowskich Wierusz-Kowalska (1946), 
Andrzej hr. Rostworowski (1980), Maria Róża z Rostworowskich Łubieńska 
(1981), Benedykt Łubieński (1985). 

8. Stanisław Rostworowski w grobowcu Rostworowskich w Pępowie pow. Gostyń 
(pochowany w Krakowie na cmentarzu Rakowickim w 1888, przeniesiony do 
Pępowa w 1979). W grobowcu tym spoczywają także dzieci gen. Stanisława 
Rostworowskiego: Elżbieta (1925), Andrzej (1927), Ludwik (2007).

9. Grobowiec Stefana hr. Rostworowskiego na cmentarzu Powązkowskim w War-
szawie, wykonany przez Tadeusza Rostworowskiego we współpracy z Bole-
sławem Jacuńskim (1889). Znajduje się tu też tablica Józefy z hr. Lubienie-
ckich I voto Jagnińskiej, 2 voto Rostworowskiej, w grobie tym spoczywającej 
(1899).

10. Grobowiec Karola hr. Rostworowskiego na Powązkach w Warszawie, projek-
towany przez Tadeusza Rostworowskiego, z fundacji Zofii Wesslowej (1927)..
W nim także spoczywają Jadwiga Rostworowska (1944), Kazimierz Rostwo-
rowski (ekshumowany w 1947), Jan Rostworowski (1975), Stanisław (NIK, 
Mikołaj) Rostworowski.(1984), Maria Rostworowska (1988)

11. Grobowiec Tadeusza hr. Rostworowskiego na Rossie w Wilnie wykonany przez 
architekta Hipolita Hryncewicza (1928).

12. Aleksander Kalikst hr. Rostworowski- grób na cmentarzu parafialnym w Tyko-
cinie (1929).

13. Maria z hr. Rostworowskich Dunin-Brzezińska � grób na cmentarzu parafial-
nym w Myślenicach ( po1935).

14. Płyta cementowa na cmentarzu w Susznie z napisem Maria Hrabina Rostwo-
rowska� jako pamiątka po zmarłej właścicielce majątku, Jadwidze z Wańkowi-
czów Rostworowskiej (1938).

15. Janina z Lasockich Roztworowska � płyta na grobowcu Lasockich na cmenta-
rzu Powązkowskim w Warszawie (po 1943).

16. Zofia z Oskierków i Róża Maria Rostworowskie � grób na zabytkowym cmen-
tarzu w Laskach pod Warszawą (1953).
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17. Grobowiec z fundacji Zdzisława i Teresy Rostworowskich na cmentarzu pa-
rafialnym w Surhowie, pow. Krasnystaw, w którym spoczywają Roman hr 
Rostworowski (zwłoki przeniesione z Rejowca), Zdzisław hr. Rostworowski 
(1999) i Teresa z Niezabitowskich hr. Rostworowska (2004).

18. Grobowiec z fundacji Pawła Rostworowskiego w Bolechowicach pod Krako-
wem, w którym spoczywają Janina z Rodzynkiewiczów Rostworowska (1999) 
i Stefan Rostworowski (2000).

Linia Środkowa
19. Płyta nagrobna Karola Łempickiego na cmentarzu w Kucicach z napisem: Uj-

rzycie oczyma waszemi azali pracowałem wiele i mało odpocznienia odebrałem 
sobie, z fundacji Marii z Rostworowskich Łempickiej (1874).

20. Grobowiec hr. Rostworowskich na cmentarzu w Rudawie, w którym spoczywa-
ją: Piotr Rostworowski (1933), Anna z Rostworowskich hr. Sobańska (1952), 
Feliks hr. Sobański (1965), Zofia z hr. Krasickich Rostworowska (1965), Stani-
sław Rostworowski (1973), Andrzej Rostworowski (1975), Maria Barbara Ro-
stworowski (1980).

21. Grób Stanisława Rostworowskiego, syna Gabriela, na cmentarzu w Rybitwach, 
pozostający pod opieką pani Irmy Słomczyńskiej (1937).

21. Grób Rostworowskich na cmentarzu na Salwatorze w Krakowie � spoczywają: 
Karol Hubert Rostworowski (1938), Róża z Chościak-Popielów Rostworowska 
(1971), Jan Rostworowski (1975), Marek Rostworowski (1996).

22. Cmentarz na Dołach w Łodzi � grób ziemny Władysława Rostworowskiego 
obok grobu Anieli Jadźwińskiej, po 1946.

23. Grobowiec przy kościele parafialnym w Wiśniewie biskupa Wawrzyńca Marii 
Franciszka Rostworowskiego z fundacji bp Marii Innocentego Gołębiowskiego 
(1956).

24. Grobowiec w Rybnej z fundacji Karola Rostworowskiego, w którym spoczywa-
ją: Emanuel Mateusz Rostworowski (1989) i Renata z Brenstjern-Pfanhauserów 
Rostworowska (1997).

25. Grób Konstancji z Rostworowskich Morawskiej na cmentarzu Wilanowskim 
w Warszawie (1995).

Linia Najmłodsza milejowska
26. Krypta kościoła w Milejowie, w której złożone zostały trumny: Antoniego Me-

litona Rostworowskiego (1843), Amelii Marianny z Jansenów Rostworowskiej 
(1856), Juliana Rostworowskiego (1868), Antoniego Ignacego Rostworowskie-
go (1896), Klary z Osuchowskich Rostworowskiej (1902).

27. Grobowiec w Wąwolnicy, w którym spoczywają: Maria z Brezów Rostworow-
ska (1926), Antoni Rostworowski (1934), Anna z Czapskich Brzezina i Stani-
sław Czapski z Miropola.

28. Grób Antoniego Rostworowskiego na cmentarzu w Laskach (1938).
29. Grób z dużą kamienną płytą Konstancji Rostworowskiej (1945) na cmentarzu 

parafialnym w Milejowie, dziś już nieistniejący.
30. Grobowiec Rostworowskich na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, 

w którym spoczywają: Elżbieta z Plater-Zyberków Rostworowska (1924), Jó-
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zef Krzyżanowski (1951), Wojciech Rostworowski (1952), Maria z Rostwo-
rowskich Krzyżanowska (2003)

31. Grób Rostworowskich na cmentarzu w Pyrach pod Warszawą, w którym spo-
czywają: Katarzyna z Clintonów Rostworowska (1973), Teresa z ks. Czartory-
skich Rostworowska (1981), Henryk Rostworowski (1984).

Linia kłoczowska
32. W podziemiach kościoła św. Jana Chrzciciela w Kłoczowie pochowani zosta-

li: Konstanty Rostworowski (1812), Anna z Cieciszowskich Rostworowska 
(1820), oraz dwoje zmarłych bliźniaków, dzieci Izabelli z Orsetich i Juliana 
Rostworowskich.

IV.  Epitafia i posągi Rostworowskich

Pień Główny i Linia Najstarsza
1. Kartusz kamienny konsyliarza nacji polskiej Laurentiusa Rostworowskiego 

z pięcioma polskimi herbami jego, ojca, matki i obu babek umieszczony na 
murze dziedzińca Uniwersytetu w Padwie �Włochy (1635)

2. Andreas Rostworowski wraz z herbem Nałęcz nazwiskiem swym wypisany na 
ścianie kaplicy na Kahlenbergu jako uczestnik bitwy pod Wiedniem z roku 1683 
� Austria.

3. Antoniemu Hrabi Nałęcz Rostworowskiemu i Konstancji z Lanckorońskich 
Małżonkom Fundatorom Kościoła � tablica epitafijna w zakrystii kościoła pa-
rafialnego w Prażmowie, odtworzona bez herbu Nałęcz, ale z treścią na wzór 
dawnej zniszczonej przez proboszcza prażmowskiego (oryginał powstał po 
1776).

4. Płaskorzeźba w farze pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie poświęcona Le-
onii z hr. Potockich hr. Adamowej Rostworowskiej, na zwieńczeniu herby Na-
łęcz i Pilawa (1859). Nad płaskorzeźbą popiersie hr. Jana Alojzego Potockiego, 
teścia Adama Rostworowskiego.

5. Roman Rostworowski � tablica epitafijna w kościele Najświętszej Maryi Panny 
w Waniewie z fundacji córki Zofii z Rostworowskich Wesslowej we współpracy 
z Aleksandrem Rostworowskim (po 1910).

6. Tablica poświęcona pamięci Karoliny Rostworowskiej, 1 voto Franciszkowej 
hr. Potockiej w hallu Szpitala Dziecięcego przy ul. Kopernika w Warszawie (po 
1885).

7. Tablica ufundowana Stanisławowi Rostworowskiemu, artyście malarzowi 
(1888) przez żonę Teresę z Lubienieckich, z medalionem wykonanym przez 
rzeźbiarza S. R. Lewandowskiego, umieszczona w prawej nawie kościoła OO. 
Dominikanów w Krakowie.

8. Tablica poświęcona pomięci Janusza Rostworowskiego w hallu Szpitala Dzie-
cięcego przy ul. Kopernika w Warszawie (po 1891)

9. Zofia z hr. Rostworowskich Wessel i Stanisław Wessel � epitafia z podobizna-
mi zmarłych w kościele parafialnym w Żyrzynie (po 1933). Przed kościołem 
wzniesione były dwie kolumny poświęcone Zofii i Stanisławowi Wesslom. 
Obecnie pozostała tylko kolumna Zofii Wesslowej.
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10. Popiersie Michała Rostworowskiego w hallu gmachu Trybunału Sprawiedliwo-
ści Międzynarodowej w Hadze (przed 1939).

11. Gen. Bryg. dr Stanisław Rostworowski � tablice epitafijno- wspomnieniowe 
w Katedrze Wojskowej w Warszawie (fundacji w 1973 Ludwika, Marii i Sta-
nisława Jana � dzieci generała), na domu, w którym generał był aresztowany 
w Krakowie przy ul. św. Marka 8 (fundacja Koła ZBOWiD przy PAN w Krako-
wie ,1984), w hallu pałacu w Gębicach (fundacji Stanisława Jana Rostworow-
skiego, Bogusława Janika i Marii Dietl ,2002), tablica przy pomniku Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu (fundacja Stanisława Jana 
Rostworowskiego, 2008).

12. Tablica z płaskorzeźbą twarzy poświęcona o. Tomaszowi Rostworowskiemu TJ 
w kościele OO. Jezuitów w Łodzi przy ul Sienkiewicza 60 z fundacji OO. Jezu-
itów (po 1974�1976). Płaskorzeźbę wykonała Zofia Dąbrowska.

Linia Środkowa
14. Tablica epitafijna Izabeli z hr. Małachowskich i Franciszka Ksawerego Rostwo-

rowskich w krużganku kościoła OO. Reformatów pw. św. Antoniego w Warsza-
wie przy ul. Senatorskiej. (1803 i 1816).

15. Epitafium Heleny Rostworowskiej wmurowane w ścianę kościoła w Pruszy-
nie, z fundacji rodziców zmarłej: Stanisława szwoleżera i Urszuli z Potulickich 
(1833).

16. Na postumencie figury św. Jana Nepomucena w Worowie napis �Pamięci Marii 
z Popielów Rostworowskiej..

17. Epitafium Marii z Popielów Rostworowskiej w Kurozwękach, z fundacji Pawła 
Popiela (po 1834).

18. Epitafium Stanisława Rostworowskiego, podpułkownika Gwardii Cesarza 
Francuskiego, wmurowane w ścianę kościoła w Pruszynie pod Siedlcami, po-
chodzące z fundacji Jana Nepomucena Rostworowskiego (po 1837).

19. Epitafium Bar. Floriana Kobylińskiego i Anny z hr. Rostworowskich, kolatorów 
w kościele pw. św. Floriana w Radzanowie z fundacji Marii z bar. Kobylińskich 
i Stefana Hołyńskich (po 1847).

20. Epitafium Jana Nepomucena Rostworowskiego w kościele w Prażmowie z fun-
dacji Kamili z Zejdlerów Zborowskich Rostworowskiej (po 1847). 

21. Epitafium Maryi z hr. Mielżyńskich hr. Rostworowskiej, wmurowane w ścianę 
kościoła w Pruszynie, z fundacji Joachima Rostworowskiego ( 1855).

22. Tablica- epitafium Kajetana Sobolewskiego oraz jego małżonki Ewy z Rostwo-
rowskich na murze okalającym kościół w Raciechowicach, fundacji Antoniny 
i Juliana Finków (po 1856).

23. Epitafium Justyny z Rostworowskich hr. Huten-Czapskiej w kościele w Miro-
polu z fundacji męża Mariana Czapskiego (po 1856).

24. Epitafium Anny z hr. Dzieduszyckiej i Mikołaja Rostworowskich w kościele 
w Miropolu z fundacji Stanisława Czapskiego (po 1863).

25. Epitafium Józefy z Rostworowskich Horodyskiej w Kryłowie z fundacji Anto-
niego Horodyskiego (po 1891).

26. Epitafium Jadwigi z Popielów Rostworowskiej (łacińskie) w kościele w Rusz-
czy z fundacji jej dzieci (po 1905).
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Linia Najmłodsza
27. Epitafium Antoniego Rostworowskiego w kościele OO. Kapucynów w Warsza-

wie z fundacji żony Marii z Jansenów Rostworowskiej (1843).
28. Serce Antoniego Rostworowskiego wmurowane przez żonę Marię z Jansenów 

w ścianę kościoła parafialnego w Milejowie przy drzwiach od zakrystii.
29. Epitafium Antoniego Rostworowskiego i Maryi z Jansenów Rostworowskiej 

w kościele parafialnym w Milejowie z fundacji syna Antoniego Ignacego Ro-
stworowskiego (po 1858).

30. Epitafium Antoniego Rostworowskiego i Klary z Osuchowskich Rostworow-
skiej w kościele parafialnym w Milejowie z fundacji Antoniego Jana Rostwo-
rowskiego po 1905.

31. Tablica pamiątkowa Antoniego hr. Rostworowskiego, kawalera Krzyża Walecz-
nych, w kaplicy w Szczakach (1938), z fundacji rodziny.

32. Jan Rostworowski, ps. �Mat�, wymieniony na tablicy poświęconej zrzutkom 
cichociemnym, którzy oddali życie za Polskę, umieszczonej w kościele OO. 
Dominikanów przy ul. Freta w Warszawie.

33. Cokół na cmentarzu w Wąwolnicy wzniesiony ku pamięci tych, którzy w czasie 
II wojny światowej oddali życie za ojczyznę � wymieniony Jan Rostworowski.

34. Tablica pamiątkowa Jana Marii Rostworowskiego w kaplicy Matki Boskiej Kę-
belskiej w Wąwolnicy z fundacji Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wą-
wolnicy (2004).

35. Epitafium Stanisława Kostki Rostworowskiego i Marii Ludwiki z Broel- Plate-
rów Rostworowskiej, ostatnich właścicieli Milejowa z fundacji syna Andrzeja 
zamieszkałego w Kanadzie w kościele parafialnym w Milejowie (2008).

Linia kłoczowska
31. Epitafium Łukasza Bentkowskiego w kościele w Żabiance z fundacji Salomei 

z Rostworowskich Bentkowskiej (1801).
32. Tablica w kościele Świętego Krzyża w Warszawie poświęcona Ludwice z Ro-
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